Nieuwsbrief 2015
IN MEMORIUM

Kornelis Kleiker
Maandagmiddag 7 juli 2014 werden we
opgeschrikt door het plotseling overlijden
van onze vrijwilliger Kornelis Kleiker. Hij
was actief betrokken bij de activiteitencommissie en zat vol met ideeën. Helaas
heeft hij deze niet meer mogen uitvoeren.
Kornelis was een persoon die heel handig
was. Wat zijn ogen zagen maakten zijn
handen. Zo heeft hij in de periode als vrijwilliger van het museum veel betekend
voor Oold Ark. We hebben een betrokken
vrijwilliger verloren en wensen de familie
de nodige sterkte om dit plotseling verlies
te dragen.
=+=+=+=

Maup is als afgevaardigde van Oold Ark
enige jaren bestuurslid geweest van de
ZOF (samenwerkingsverband van een
zestal musea in Zuidoost Friesland).
Hij was begaan met een ieder en toonde
regelmatig zijn betrokkenheid bij de vrijwilligers van het museum.
Maup was (samen met Marlies Bouma)
intensief bezig met het schrijven en herschrijven van ons eerste beleidsplan. Ook
de te volgen procedures – nodig voor de
registratie - werden mede door hem op
papier gezet.
Samen met Jan Punter beoordeelde hij
aangeboden gereedschappen. Menig
reisje hebben beide heren gemaakt om
wel/niet over te gaan tot acceptatie van
het aanbod.
Maup van Dijk laat een onuitwisbare
indruk achter binnen Oold Ark.
We wensen de familie veel sterkte om dit
verlies verwerken.

Maup van Dijk

=+=+=+=

Na een kort ziekbed overleed op zondag
19 januari 2015 onze gedreven vrijwilliger
Maup van Dijk. Maup is jarenlang intensief
betrokken geweest bij Oold Ark. Op voordracht van Rotaryclub Oosterwolde (deze
club was zeer nauw betrokken bij het tot
stand komen van het museum) deed hij
zijn intrede. Eerst fungeerde hij als
penningmeester. Daarna was de voorzittershamer bij hem in goede handen.
Maup wist vanuit zijn grote woordenschat
een overtuigend betoog te houden en
sloot dat dan vaak met een kwinkslag af.

We willen ook in deze Nieuwsbrief met u
terugkijken naar 2014 en daarna een blik
werpen op het seizoen 2015.
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2014
Bezoekers
Om te beginnen moeten we vaststellen dat
het aantal bezoekers in 2014 t.o.v. 2013
helaas een lichte daling laat zien. Dit zou
o.a. het gevolg kunnen zijn van het niet
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doorgaan van de ambachtendag.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was
het museum het winterseizoen 2013/2014
voor het publiek op zaterdagmorgen
geopend. Dit was geen succes, het kwam
vaker voor dat er geen dan wel bezoekers
langs kwamen. Daarom is besloten tijdens
het winterseizoen 2014/2015 gesloten te
blijven.
Wel is het voor groepen mogelijk om deze
periode een afspraak voor een bezoek te
maken.

In 2014 hebben er een aantal activiteiten
plaatsgevonden waarvan we u deelgenoot
willen maken.

tweetal borden geplaatst welke verwijzen
naar het museum en de molen.
De aanschaf en het plaatsen werd
mogelijk gemaakt door Dorpsbelang
Makkinga en Hoveniersbedrijf Petersburg
Makkinga. Beide worden hiervoor hartelijk
bedankt.
Om passerende mensen te attenderen op
het museum/molen werd er aan de
Lyclamaweg tegenover de molen/museum
een verwijzingsbord geplaatst. Realisering
hiervan werd mede mogelijk gemaakt door
onze Vriend Ter Schuur Techniek Oosterwolde. Onze hartelijke dank hiervoor.
Ook werd er een tweetal vlaggen met
mast
aangeboden
welke
tijdens
openingsuren bij de weg wapperen.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Cursus / workshop

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe
jaar altijd met een Nieuwjaarsborrel voor
de vrijwilligers. Maandagmiddag 11 januari
2014 was deze bijeenkomst in ”De Spil”
georganiseerd. Onder het genot van een
hapje en drankje werd het een gezellige
middag, die met een quizje werd afgesloten.
Tijdens deze bijeenkomst werd er o.l.v.
vrijwilliger Roelof Gorter in het kader van
het calamiteitenplan een veiligheidsoefening gehouden.

Museum Federatie Fryslân, waarvan Oold
Ark lid is, verzorgt jaarlijks een aantal
cursussen/workshops.
Wiebe Koopmans bezocht in het kader
hiervan de cursus: “Van idee naar tentoonstelling”.
Aan de hand van een boekwerkje krijg je
praktische hulp aangereikt.
Volgens Wiebe een zeer interessante en
leerzame cursus, waarvan wij in de
toekomst bij het realiseren van een wisseltentoonstelling gebruik kunnen maken.

20 jarig bestaan

Wisseltentoonstelling in “De Spil”

Museum Oold Ark vierde in 2014 haar 20jarig bestaan. Het bestuur heeft gemeend
niet te veel aandacht hieraan te besteden
(zie verder onthulling schildje) i.v.m.
eventuele kosten. Wel kregen alle
vrijwilligers een balpen met de inscriptie:
“1994–2014 Museum Oold Ark Makkinga”
www.museumenmolenmakkinga.nl”

In de periode van 29 maart tot en met 25
oktober 2014 heeft Hélène Smit een
aantal van haar werkstukken, zowel
grafisch als ook schilderijen, in “De Spil”
aan het publiek getoond.

Verwijzingsborden
In het voorjaar van 2014 werden bij de
rotonde (N381) komende vanaf richting
Oosterwolde en richting Wolvega een
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Museumweekend
Op zaterdag 5 en zondag 6 april 2014 was
er sprake van een gezellige drukte tijdens
het jaarlijkse museumweekend. Beide
dagen waren Oold Ark en De Weyert
gratis toegankelijk voor het publiek en een
flink aantal bezoekers heeft van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt.
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Himmeldei
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2014
waren weer de gezamenlijke schoonmaakdagen. Hierna zag alles er weer schoon
en netjes uit.

Nationale molendagen
Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014 zijn
de jaarlijkse nationale molendagen
geweest.
Ook deze dagen had het publiek gratis
toegang tot beide locaties. Er kwam veel
bezoek langs, zelfs een bus met
Australische toeristen kwamen een kijkje
nemen.

Museumplein Grou
Op initiatief van Penn Communicatie
(directeur Klaas Jansma) en het
Aquaverium te Grou kregen ruim vijftig
Friese musea gelegenheid zich tijdens de
zomer van 2014 te presenteren, zodat
toeristen een beeld kregen van het Fries
museumaanbod.
Oold Ark heeft de uitdaging om hieraan
deel te nemen aangenomen. We hebben
in de ons ter beschikking staande ruimte
een stelploeg, vitrinekast met verschillende soorten sleutels geplaatst. Ook een
aantal folders ontbraken niet.
Helaas hebben we eind oktober vorig jaar
onze attributen moeten verwijderen i.v.m.
het faillissement van Penn Communicatie.

Onthulling
Vrijdagmiddag 16 mei 2014 werd het
schildje behorende bij de registratie in het
Nederlands Museumregister onthuld.
Onder het toeziend oog van een groot
aantal belangstellenden en een stralend
zonnetje werd de officiële handeling
verricht door burgemeester drs. Harry
Oosterman.
Onze vrijwilligster Fokje Bles, gekleed in
Fries kostuum, presenteerde burgemeester Oosterman de schaar om een
tweetal lintjes door te knippen, waarna een
Fries vlaggetje het schildje onthulde.
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Door een financiële bijdrage van
Rotaryclub Oosterwolde was het mogelijk
om deze onthulling een feestelijk tintje te
geven.
Geert van Tuinen van Omrop Fryslân was
aanwezig om live verslag van deze
happening te doen.
.
Spoorlijn Steenwijk – (Hoek)Makkinga –
Oosterwolde
Op 16 mei 2014 was het een eeuw geleden dat de stoomtram van Steenwijk
naar Hoek Makkinga (Bûterheideveld) en
Oosterwolde werd geopend. Een aantal
dorpen langs de lijn hebben hier aandacht
aan besteed. Oold Ark presenteerde een
foto tentoonstelling. (Zie verder deze
Nieuwsbrief organisatie fietstocht “In het
spoor van de tram”).

Project Heemkunde met
burgschool Oosterwolde

Oosten-

De Nieuwe Ooststellingwerver schreef
over dit project o.a. het volgende:
“Leerlingen van de groepen 7 en 8 van
obs Oostenburg hebben drie dagen lang
de scepter gezwaaid in museum Oold Ark
en korenmolen De Weyert in Makkinga. Ze
gaven de andere kinderen van de school
een uitgebreide rondleiding.
De kinderen van groep 7 en 8 hadden
twee weken de tijd gekregen om een
onderdeel van het museum of de molen
onder de loep te nemen. Ze kregen een
rondleiding van vrijwilligers van Oold Ark
en De Weyert en verzamelden zelf
informatie en materialen. De opgedane
kennis werd vervolgens gedeeld met de
andere kinderen van de school. Die
kwamen in groepen langs en werden op
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professionele wijze ontvangen door de
jonge suppoosten”.
Op 26 juni 2014 werd het projekt op het
plein van de school afgesloten met een
markt. Oold Ark was daarbij aanwezig met
een fietsboor en oude slijpsteen. Met
beide konden de leerlingen zelf aan de
slag.
Zowel
leerlingen
als
onderwijzend
personeel waren enthousiast over het
totale project.
Het draaiboek van dit project is in handen
van Comperio en beschikbaar voor andere
scholen.
Geen onderdeel van het project maar wel
heel leuk was het fluitjes maken met
leerlingen van groep 6.
Kees Koopstra en Jannes Nijenhuis
hebben ze geleerd hoe je deze fluitjes
kunt maken van takken van de lijsterbes.

Uitstapje
Vrijdag 29 augustus 2014 was er voor de
vrijwilligers een uitstapje georganiseerd.
Op uitnodiging van de familie Bootsma
bezochten we hun Schaatsmuseum in
Hindelopen. Na de enorme hoeveelheid
aan attributen en documentatie te hebben
bekeken, genoten we in dit museum van
een heerlijke lunch.
Na dit bezoek vervolgden we onze weg
door het mooie Gaasterland, onderweg
uitwaaiend bij de gedenksteen van
Grutte Pier, richting Oudemirdum. Hier
werd een bezoek gebracht aan het
natuurmuseum “Mar en Klif”. Na dit
bezoek dronken we nog een kopje koffie
en keerden na een prachtige en zeer
geslaagde dag huiswaarts.

Friese molendag
Ambachtendag
De voor 19 juli 2014 geplande
ambachtendag werd na het overlijden van
vrijwilliger Kornelis Kleiker afgelast.

Turfvaartdagen Appelscha
Deze werden georganiseerd op zaterdag 9
en zondag 10 augustus 2014. Het thema
was “school” en Oold Ark was op zondag
aanwezig om het museum te promoten bij
het talrijke publiek.

Op zaterdag 13 september 2014 was het
weer zover: De Friese molendag werd
gevierd, met ’s morgens het optreden van
het draaiorgel Grote Dorus uit Wolvega.
’s Middags was er een optreden van de
troubadours Chris Greaveslord en Feikje
van der Lei uit Boijl.
Kinderen konden broodjes bakken en zich
laten schminken of zich uitleven op een
springkussen..
De molen en museum waren deze dag,
welke
samenvalt
met
de
open
monumentendag, gratis toegankelijk voor
bezoekers.

Fietstocht: “In het spoor van de tram”
Rabobank museumdag
In het kader van de tentoonstelling “100
jaar tram” organiseerden we i.s.m. de
molen op zaterdag 16 augustus 2014 een
fietstocht. De tocht (± 25 km.) ging voor
een gedeelte langs het spoor waar de
tram van 1914 tot 1962 heeft gereden
In het landschap zijn nog duidelijk sporen
van de voormalige trambaan waar te
nemen.
De vrijwilligers Jan Oosterhof, Jan
Veenstra en Wiebe Koopmans gaven de
deelnemers (± 40) tijdens de tocht onderweg uitleg over de herkenningspunten.
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Op uitnodiging van de Rabobank
Heerenveen-Zuidoost
Friesland
deed
museum Oold Ark samen met De Weyert
mee aan de jaarlijkse Rabobank Museumdag.
Leden van deze bank in de provincies
Drenthe, Groningen en Friesland konden
gratis één of twee geselecteerde
deelnemende musea bezoeken. Ruim 140
bezoekers konden we deze dag
verwelkomen. Ze kregen zowel in het
museum als de molen een rondleiding.
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Gezien de reacties van de bezoekers, die
uit alle hoeken van de drie noordelijke
provincies kwamen, was het een zeer
geslaagde dag.
Voor museum en molen is dit zeker voor
herhaling vatbaar.

Geplande activiteiten 2015
Expositie “De Spil”

rietdekstoel

Het komende seizoen gaan cursisten van
atelier Liduin van Noord uit Nijeberkoop
hun werk presenteren. Hoe dit er uit gaat
zien? We laten ons verrassen.

De stuurbomen worden tijdelijk vastgezet
met ijzeren pinnen. Voor het vastmaken
aan de rietlatten wordt een grote kromme
naald, een twijgijzer gebruikt, waarmee het
twijg of ijzerdraad ‘om de rietlat’ gestoken
kan worden. Het riet op het dak wordt
vervolgens met een klopper of drijfbord
netjes gelijk gemaakt.
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke
meter, zodat een rieten dak van 30 cm
dikte ongeveer 39 kg per m² weegt. Hierdoor is het veel lichter dan dakpannen.
Het houdt in de winter warmte goed vast,
en in de zomer houdt het warmte juist
buiten. Niet alle riet is even geschikt. Het
kwalitatief goede riet, dakdekkersriet, is
droog, niet verspocht en heeft een
stengeldiameter van 5 tot 8 mm. Bij deze
variatie in dikten ‘ademt’ het meer en slaat
het minder gauw dicht. Uit de kop van
Overijsel komt veel dakriet. Kalenberg riet
wordt wel toegepast op molenkappen.
Daarnaast komt er riet uit Friesland (de
Makkumerwaard).

Wisseltentoonstelling expositieruimte
bovenverdieping)
Het plateau waarop de tentoonstelling
“Van Koningsroede tot Meterwiel” is te
zien, blijft het komende seizoen gehandhaafd.
De foto-expositie n.a.v. 100 jaar tram is
verwijderd.
Hiervoor wordt een tentoonstelling gecreëerd die betrekking zal hebben op riet
in al haar facetten.
Onze voorzitter, Jan Veenstra, schrijft
hierover het volgende:
De Rietdekker
“Het dekken van rieten of strooien daken
is veelal een gespecialiseerd zelfstandig
beroep. De huidige riet- en strodekkers
doen niets anders, maar vroeger waren zij
naast rietsnijder en rietbinder ook nog riethandelaar en in de herfst of winter ook wel
klompenmaker of deden ze slagerswerkzaamheden omdat er niet het gehele jaar
door voldoende riet was en/of werk.
Voor houvast bij het werken op een rieten
dak maakt de rietdekker gebruik van rietdekstoelen en dwarsbomen. De rietdekstoel heeft pinnen waardoor deze vast op
het riet ligt.
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Museumweekend
Museumvereniging Nederland heeft de
opzet van het museumweekend voor 2015
gewijzigd in een museumweek. Oold Ark
(samen met de molen) kan het museum
om verschillende redenen niet een week
openstellen voor het publiek. Daarom is
gekozen voor een weekend en wel zaterdag 18 en zondag 19 april 2015.
Bezoekers kunnen dan voor een gereduceerde toegangsprijs het museum en de
molen bezichtigen.
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Himmeldei
Om te zorgen dat alles er zowel binnen en
buiten weer netjes uit zal zien organiseren
we vrijdag 3 en zaterdag 4 april 2015 weer
onze traditionele schoonmaakdagen.

je donateur kaart gratis toegang tot het
museum en de molen hebt (m.u.v. eventuele buitenactiviteiten).
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).

Nationale molendagen
Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 zijn
molen en museum open voor het publiek.
De molen organiseert deze dagen enkele
extra activiteiten.

Vrijwilligers
Door droevige omstandigheden (zie
pagina 1) hebben we de vrijwilligers
Kornelis Kleiker en Maup van Dijk
verloren.

Ambachtendag
Voor zaterdag 18 juli 2015 staat deze
activiteit op de kalender.
De activiteitencommissie van het museum
is druk bezig met het maken van plannen
ter invulling van deze dag.
Zodra het volledige programma bekend is
communiceren we dit via de media.

Tijdens een ambachtendag, v.l.n.r. de vrijwilligers Jan
Bakker, Jacob van der Zijl en Pieter Donker.

Friese molendag
Zaterdag 12 september 2015 is het weer
zover. T.z.t. zal de molen haar activiteiten
voor deze dag kenbaar maken.

Algemeen

Donateurs
Het aantal donateurs is nauwelijks aan
schommeling onderhevig.
Voordelen van het donateurschap zijn, dat
je tijdens openingsuren en op vertoon van
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2015

Marlies Bouma heeft zich eind 2014 ook
teruggetrokken. Ze is vanaf het begin
(1994) bij het museum betrokken geweest. Jarenlang heeft ze zich op
bevlogen wijze ingezet tot het verbeteren
van Oold Ark.
Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met
en trots op de groep van bijna veertig vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in
voor het museum.
Het doet ons dan ook bijzonder goed dat
we een drietal nieuwe vrijwilligers kunnen
voorstellen, te weten.: Jan Oosterhof,
Aaldert Slot en Jan Tondeur.
We heten dit drietal bijzonder welkom en
hopen dat ze veel plezier mogen beleven
aan hun “toekomstige” werkzaamheden
voor Oold Ark.
Eind december hebben we onze vrijwilligers een suikerbrood met pakje
roomboter
kunnen
aanbieden.
Dit
presentje werd mede mogelijk gemaakt
door onze Vriend bakker NIJSTAD uit
Oosterwolde, waarvoor onze hartelijke
dank.

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.
In 2014 heeft het bestuur vier maal een
nieuwsbulletin uitgebracht.
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Fondsen
Bij ver- of nieuwbouw kom je er later vaak
achter dat er iets is vergeten of je constateert een of meerdere onvolkomenheden.
Ook bij ons is dit het geval na de
verbouwing van 2010/2011. We zijn van
mening dat de bestaande verlichting in
onze expositieruimte de objecten niet voldoende belicht.
Ook de centrale verwarming (samen met
de molen) kan volgens ons worden verbeterd om reductie van het energieverbruik te realiseren.
Om deze twee zaken te realiseren is een
plan gemaakt met daarbij behorende begroting.
Om de financiering rond te krijgen is bij
een aantal instanties/fondsen aangeklopt
voor een bijdrage.
Het verheugt ons dat Stichting Lammert
Brouwerfonds en Dorpsbelang Makkinga
positief op ons verzoek hebben gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank.
Door deze twee toezeggingen kunnen we
al een gedeelte van de plannen gaan uitvoeren.
Bij een tweetal fondsen loopt nog een verzoek voor een financiële bijdrage. Mocht
ook hierop een positieve reactie binnenkomen dan is de totale realisering van het
plan aanstaande.

We zijn daarentegen bijzonder blij dat
ECOSTYLE b.v. uit Appelscha in 2014
heeft besloten om Vriend van Oold Ark te
worden. We hopen op een langdurige
prettige wederzijdse samenwerking met
Ecostyle b.v

VRIENDEN VAN OOLD ARK
BOUWBEDRIJF VEENSTRA B.V.
Vof BRUUNSHOGHE melkveehouderij
TER SCHUUR TECHNIEK
FLEDDERUS Reclame
ECHTE BAKKER NIJSTAD
GROENCENTRUM HANS MENKEN
ECOSTYLE B.V.
SCHAPENFOKKER GAGELVENNE

ANBI
Museum “Oold Ark” is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Het gaat hierbij om de volgende voordelen:


“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.
Deze groep Vrienden van ….. is voor ons
zeer belangrijk. Wij zijn een stichting die
geen subsidie ontvangt en laagdrempelig
probeert te blijven. Daartegenover worden
we geconfronteerd met steeds stijgende
kosten (bijv. energie).
Helaas heeft WoonFriesland ons laten
weten m.i.v. 1 januari 2015 zich als Vriend
terug te trekken. WoonFriesland is jarenlang aan ons verbonden geweest en we
betreuren hun beslissing in deze.
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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).
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Voor informatie over hoe u een eventuele
schenking of nalatenschap ten gunste van
Oold Ark kunt regelen verwijzen we u naar
de internetsite: www.belastingdienst.nl
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: mevr.A. Wemer (0516-441414)

Openingstijden
Openingstijden met ingang van zaterdag
28 maart 2015 tot en met zaterdag 31
oktober 2015 elke zaterdag van 09.30 tot
16.00 uur.
Het museum is tijdens het winterseizoen
(november t/m maart) gesloten. Wel is de
molen (voor verkoop van haar producten)
tijdens de winterperiode op zaterdagen
van 09.30 tot 12.30 uur geopend.
Voor groepen is het mogelijk om voor alle
dagen een afspraak te maken voor een
bezoek aan museum en molen.
Voor afspraken hiervoor kunt u benaderen: mevr. F. Bles 0516-441734.

penningmeester
beschikbaar
heeft
gesteld.
De financiën zijn bij Henk, als eigenaar
van administratiekantoor Goodbook, in
goede handen.
Renze Boverhof had al geruime tijd
geleden laten weten, na jarenlang dit op
voortreffelijke wijze te hebben gedaan,
met deze werkzaamheden te willen
stoppen.
Daarnaast moeten we u laten weten dat
Nicolette Hartong medio 2015 uit het
bestuur zal terugtreden wegens drukke
werkzaamheden.
In 2014 kwam het bestuur 9 keer in vergadering bijeen. Daarnaast was er
regelmatig telefonisch en via de mail
overleg over allerlei onderwerpen.
Ook was er in 2014 driemaal overleg met
het bestuur van de molen.
In dit overleg werden de zaken die beide
stichtingen aangaan onderling op een
prettige manier besproken.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Jan Veenstra – Makkinga

Secretaris:

Jan Nijholt - Oosterwolde

Penningmeester: Renze Boverhof - Makkinga
Henk Janson - Makkinga
Algemeen:

Nicolette Hartong – Nijeberkoop

Algemeen:

Wiebe Koopmans - Makkinga

Algemeen:

Albert Westerveen - Makkinga

Adres:
Toegangsprijs (inclusief bezoek korenmolen De Weyert)
€ 3,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar gratis
Toegangsprijs voor groepen op aanvraag.
Bestuur

Museum “Oold Ark”
Lyclamaweg 15 a
8423 TC Makkinga

Correspondentie adres:
Jan Nijholt
Menninge 104
8431 CH Oosterwolde

We zijn bijzonder blij dat Henk Janson uit
Makkinga zich voor de functie van
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2015
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Mailadres:
jan.nijholt@hotmail.com
Website:

www.museumenmolenmakkinga.nl
Lid van Museum Federatie Fryslân

KvK Leeuwarden nr.: 41004855

Bank:
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Rekeningnummer:
NL69RABO0349919135
Oold Ark te Makkinga

t.n.v.

Stichting

Webmaster:
Pieter Bouma
Foto’s:
Archief Oold Ark
Tekst :
Jan Veenstra
Jan Nijholt

Samenstelling Nieuwsbrief:
Jan Nijholt
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