Nieuwsbrief 2016
IN MEMORIUM

Roelof W. Gorter
Op 23 juni 2015 werden we opgeschrikt
door het overlijden van onze vrijwilliger
Roelof Gorter. Hij voelde zich nauw
betrokken bij Oold Ark.
Roelof heeft een aantal jaren als bestuurslid gefungeerd. Hij heeft vaak op
een rustige, relativerende en weloverwogen en goed doordachte wijze zijn
mening gegeven. Hierdoor wist hij te
bewerkstelligen dat we vaak het goede
“spoor” gingen volgen.
Met name heeft hij zich intensief bezig
gehouden met de bibliotheek en het
hoekje van de wagenmaker. Het
verzamelen van gegevens van bakkersgereedschap heeft hij helaas niet kunnen
afmaken.
=+=+=+=

In de Nieuwsbrief 2015 hebben we al stilgestaan bij het overlijden van oudvoorzitter Maup van Dijk in januari van
2015.

=+=+=+=
We willen – zoals voorgaande jaren – ook
in deze Nieuwsbrief met u terugkijken naar
2015 en daarna een blik werpen op het
seizoen 2016.
2015

Bezoekers
We kunnen vaststellen dat het aantal
bezoekers in 2015 t.o.v. 2014 een lichte
stijging laat zien. Een aantal georganiseerde evenementen hebben daar een
positieve invloed op gehad.

Anneûs Hoekstra
Een ongeval eind november 2015 is
Anneûs noodlottig geworden. Hij is een
aantal jaren vrijwilliger geweest, Anneûs
was een doener. Hij draaide zijn “diensten”
en bij activiteiten kon er altijd een beroep
op hem worden gedaan. Zijn inzet was
altijd geweldig.
We wensen beide families veel sterkte om
dit verlies te dragen.

In 2015 hebben er een aantal activiteiten
plaatsgevonden waarvan we u deelgenoot
willen maken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe
jaar met een Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers. Maandagmiddag 12 januari 2015
was deze bijeenkomst in ”De Spil”

=+=+=+=
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Onder het genot van een hapje en drankje
werd het een gezellige middag, die met
een quizje werd afgesloten.

Cursus / workshop
Museum Federatie Fryslân, waarvan Oold
Ark lid is, verzorgt jaarlijks een aantal
cursussen/workshops.
Het afgelopen jaar was het aanbod voor
ons niet relevant.
Maandag 8 februari 2016 werd door gedeputeerde Sietske Poepjes de door de
Museum Federatie ontwikkelde website
Museum.frl gelanceerd. Ook Oold Ark
heeft op deze site een plaatsje gekregen.
Wisseltentoonstelling in “De Spil”
Van 28 maart 2015 tot en met 31 oktober
2015 exposeerden acht cursisten van
atelier Liduin uit Nijeberkoop hun
aquarellen in De Spil (de koffieruimte van
museum Oold Ark en korenmolen De
Weyert). De cursisten waren Attie Holtrop,
Diana van Beek, Giety Hop, Jozephine
Hamstra, Lammie Liemburg, Marga van
Zutphen, Marlies Bouma en Rolina Slager.
Veel bezoekers hebben de aquarellen met
belangstelling en de nodige bewondering
bekeken.

Een markt waar cultuur coördinatoren van
de basisscholen in de Stellingwerven
kennis konden maken met de lokale
aanbieders op het gebied van kunst,
cultuur, erfgoed, heemkunde, natuur of
techniek.

Himmeldei
Vrijdag 3 en zaterdag 4 april 2015 werd
samen met de molen een grote
schoonmaak van de respectievelijke
locaties georganiseerd.

Museumweekend
Op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015
was er sprake van een gezellige drukte
tijdens het museumweekend. Beide dagen
waren Oold Ark en De Weyert voor het
publiek geopend.
De Museumvereniging Nederland had
voor het eerst voor een andere opzet
gekozen. Jarenlang was er sprake van
een museumweekend, maar in 2015 werd
voor de eerste keer een museumweek georganiseerd. Oold Ark (samen met De
Weyert) kunnen aan een dergelijke
openstelling niet voldoen en daarom werd
gekozen voor een weekend.

Nationale molendagen
Verkoop ouderwets snoep e.d.
Om de verkoop van ouderwets snoepgoed
en andere producten te stimuleren werd
dit jaar gekozen voor een andere opzet.
Het vaste verkooppunt werd vervangen
door een verplaatsbare kraam, waardoor
verkoop op verschillende plaatsen – ook
buiten – kan worden gedaan.
Het is gezien de stijgende verkoopresultaten een goeie keus geweest.

Cultuur & onderwijs ontmoetingsmarkt
Donderdag 16 april 2015 was het museum
met een tweetal vrijwilligers in Oldeberkoop aanwezig bij een culturele markt.
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Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 zijn
de jaarlijkse nationale molendagen
geweest.
In beide locaties waren rondleiders
aanwezig om de bezoekers te vertellen
over van alles en nog wat in het museum
en de molen.

Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)
Zaterdagmiddag 27 juni 2015 was het
zover: de wisseltentoonstelling “DE
RIETDEKKER” werd officieel geopend.
De heer Harry Raggers, rietdekker uit
Willemsoord, deed dit aan de hand van
een praatje over riet en rietdekken. Die

2

zelfde morgen is hij in de studio van
Omrop Fryslân aanwezig geweest om te
vertellen over deze tentoonstelling in Oold
Ark.
De heer Raggers heeft voor het museum
een stuk opengewerkt rietendak gemaakt.
Rietsnijder Jan Prins uit Scheerwolde
stelde Kalenberger riet beschikbaar en de
in Ossenzijl wonende Sara Muys stelde
een collage prachtige zwartwit foto’s van
deze oude beroepen beschikbaar.

Ook de nodige belangstelling was er voor
de snoepkraam, de producten van de
dorpstuin Makkinga en de kruidenkraam.
Velen namen een kijkje bij de stationaire
dieselmotoren en trekker met landbouwmachine. Een handkar met oud klein
gereedschap ontbrak niet.
Een bijzondere bezienswaardigheid was
de ouderwetse pindabranderij.

Rabobank fietstocht
Zaterdag 27 juni 2015 organiseerde de
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
een fietstocht voor haar leden met start en
finish in Gorredijk.
De deelnemers aan een van de uitgeschreven routes werden door de bank in
de gelegenheid gesteld een bezoek te
brengen aan Oold Ark en De Weyert.
Er werd volop van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt en het was deze dag
doorlopend erg druk in beide locaties.
De waardering van de bezoekers was
groot en veelvuldig kwam de uitspraak
naar voren: “we wisten niet dat zo dichtbij
zo’n prachtig museum en molen zijn te
bezichtigen”.
Deze dag was al met al, met meer dan
tweehonderd bezoekers een groot succes.
De bank liet weten bijzonder ingenomen te
zijn met de wijze waarop de fietsers deze
dag bij beide locaties waren ontvangen.

Ambachtendag
Door omstandigheden was besloten om
de ambachtendag 2014 op het laatste
moment geen doorgang te laten vinden.
Zaterdag 18 juli 2015 werd onder goede
weersomstandigheden en een flinke toeloop van bezoekers de draad weer opgepakt.
De liefhebbers van oude ambachten
konden een kijkje nemen bij de smid, de
imker, eendenkorf vlechten, het boter
karnen en stoelenmatten.
Ook het kant klossen, wol spinnen, breien,
vilten twijgen en kalligrafie hadden niet
over belangstelling te klagen.
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Kinderen vermaakten zich met ballengooien en konden zich verkleden als Ot en
Sien, bij de juf poseren in een oude
schoolbank en zo worden gefotografeerd
door hun papa en mama.
De vrijwilligers van Oold Ark en De Weyert
hebben het deze dag druk gehad met het
geven van rondleidingen.

Friese molendag
Op zaterdag 12 september 2015 deed
korenmolen De Weyert mee aan de
jaarlijkse Friese molendag. Oold Ark ging
in de slipstream mee met deze activiteit.
De molen presenteerde deze dag de
nieuwe elektrische maalstoel en handmolen
Om geen nee aan de klanten te verkopen
werd tot aanschaf van de maalstoel
besloten.
Bij de handmolen is goed te zien hoe het
werkt om het graan te vermalen. Vooral
voor kinderen is dit een leuke ervaring.

Rabobank museumdag
Op uitnodiging van de Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland deed
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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 honderd
leden van de bank konden we deze dag
verwelkomen. Ze kregen zowel in het
museum als de molen een rondleiding.
Gezien de reacties van de bezoekers, die
uit alle hoeken van de drie noordelijke
provincies kwamen, was het een zeer geslaagde dag.

Afsluiting seizoen
Zaterdag 7 november 2015 ging een grote
groep vrijwilligers van Oold Ark en De
Weyert richting Bakkeveen.
In Allardsoog werd als seizoen afsluiting
een Captains Dinner georganiseerd.
Het was een gezellig samenzijn en voor
herhaling vatbaar.

van de kleuren. Daarbij treden er geen
vervloeingen op.
Het is een aanrader om tijdens het
komende seizoen deze expositie te
bekijken.

Wisseltentoonstelling (expositieruimte
bovenverdieping)
Het plateau waarop de tentoonstelling
“Van Koningsroede tot Meterwiel” is te
zien, blijft ook het komende seizoen
gehandhaafd. Hiertoe is besloten omdat
onze bezoekers nog steeds veel interesse
tonen voor deze uitstalling.
Ook de grote interesse voor de vorig jaar
in juni geopende wisseltentoonstelling “De
Rietdekker” is het komende seizoen nog te
bewonderen.
Het komende seizoen gaan we ons
beraden over een nieuwe wisseltentoonstelling in 2017.

Himmeldei
Geplande activiteiten 2016
Expositie “De Spil”
Het komende seizoen exposeert Liduin
van Noord uit Nijeberkoop een selectie
van haar werk.
Liduin studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag.
Ze is werkzaam als beeldend kunstenaar.
Haar belangrijkste werk bestaat uit aquarellen, die zij maakt in opdracht (b.v. portretten), als vrij werk en als project.
Ze laat zich voor haar vrije werk inspireren
door wat haar raakt en wat ze op onverwachte momenten tegenkomt in haar
dagelijks leven. Haar stijl is verfijnd en
verhalend.
Haar aquareltechniek kent een specifiek
eigen handschrift dat onder andere is te
herkennen aan witte omrandingen, die
vaak in haar werk terugkomen.
Verder weet ze de penselen tot in de
kleinste details te beheersen met een
minimaal verf- en watergebruik zonder
daarbij afbreuk te doen aan de intensiteit
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Natuurlijk zorgen we er met elkaar voor
dat onze locatie altijd netjes en schoon is.
Echter eens per jaar (samen met de
molen) doen we een grote schoonmaak
zodat alles er weer spic en span bijligt.
We doen dit op vrijdag 15 april en
zaterdag 16 april 2016.

Museumweekend
Museumvereniging Nederland heeft de
opzet van het museumweekend m.i.v.
2015 gewijzigd in een museumweek. Oold
Ark (samen met de molen) kunnen om
verschillende redenen niet een week voor
het publiek open zijn. Daarom is gekozen
voor een weekend en wel zaterdag 23 en
zondag 24 april 2016.

Nationale molendagen
Zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 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
4

Nieuwsbrief zijn deze activiteiten nog niet
bekend.

Ambachtendag
Voor zaterdag 16 juli 2016 staat deze
activiteit op de kalender.
De activiteitencommissie van het museum
is druk bezig met het maken van plannen
en de invulling voor deze dag.
Zodra het volledige programma bekend is
communiceren we dit via de media.

Friese molendag
Zaterdag 10 september 2016 is het weer
zover. T.z.t. zal de molen haar activiteiten
voor deze dag kenbaar maken.

en trots op de groep van bijna veertig vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in
voor het museum.
Ze zorgen voor de rondleidingen, ontvangen bezoekers en 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 onderhoud werkzaamheden bezig.
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.

Algemeen

Donateurs
Het aantal donateurs is nauwelijks aan
schommeling onderhevig.
Voordelen van het donateurschap zijn, dat
je tijdens openingsuren en op vertoon van
je donateurkaart 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).
Ga in je familie- en vriendenkring eens
informeren of ze een donateurschap van
Oold Ark ambiëren (zie ook onze website).

Vrijwilligers
Door droevige omstandigheden (zie
pagina 1) hebben we in 2015 afscheid
moeten nemen van de vrijwilligers Maup
van Dijk, Roelof Gorter en Anneûs
Hoekstra.
Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met
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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
daaraan toevoegen, zoals het veiligheidsen calamiteitenplan, het beleid met be-
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trekking tot het aannemen van gereedschap, het schoonmaken en onderhouden
van de accommodatie, etc.
Onze vrijwilliger Henny van Wieren heeft
een nieuw Handboek 2015 gemaakt. Alle
vrijwilligers hebben dit nieuwe exemplaar
ontvangen.

Website
Sinds een aantal jaren had het museum
samen met de molen de beschikking over
een eigen website.
Deze site was sterk verouderd en niet
meer van deze tijd.
Pieter Bouma heeft een geheel nieuwe
verfrissende website (museum / molen)
ontworpen. Het is beslist de moeite waard
om deze eens te bekijken.
www.museumenmolenmakkinga.nl
Pieter verdiend hiervoor alle waardering.

“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.
Hoveniersbedrijf Peterburg uit Makkinga
heeft zich aangemeld als nieuw lid van de
“Vrienden van Oold Ark”. We zijn met deze
aanmelding bijzonder blij.
ECOstyle b.v. heeft ons laten weten m.i.v.
2016 haar lidmaatschap als vriend te beeindigen.

Ook staan we op Facebook.
VRIENDEN VAN OOLD ARK
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 of dat er al een exemplaar in ons
bezit is.

BOUWBEDRIJF VEENSTRA B.V.
Vof BRUUNSHOGE melkveehouderij
TER SCHUUR TECHNIEK
FLEDDERUS Reclame
ECHTE BAKKER NIJSTAD

Fondsen
Er was behoefte aan verbetering van de
verlichting van de expositieruimte en
aanpassing van de verwarming.
Om deze plannen te realiseren werden
een aantal fondsen aangeschreven met de
vraag om een bijdrage.
Dorpsbelang Makkinga, Lammert
Brouwerfonds en Commissie van Beheer
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
reageerden positief op ons verzoek zodat
in de loop van 2015 de plannen zijn uitgevoerd.
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GroenGoed HANS MENKEN – huis,
tuin en vijver
STAL GAGELVENNE
Hoveniersbedrijf PETERSBURG

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





Particulieren
kunnen
giftenaftrek krijgen voor de

De molen is voor verkoop van haar producten tijdens de winterperiode op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur geopend.

een

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
Ook geeft het stichtingsbestuur, indien
gewenst, graag de nodige informatie
betreffende deze materie. (zie ook onze
site).

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.
Bestuur
We zijn bijzonder blij dat Gerrie Koopstra
uit Elsloo zich voor een bestuursfunctie
beschikbaar heeft gesteld.
Ook maakt Jan Oosterhof uit Makkinga
sinds kort deel uit van het bestuur.
In 2015 kwam het bestuur regelmatig in
vergadering bijeen. Daarnaast was er
regelmatig via de mail en telefoon overleg
over verschillende onderwerpen.

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).

Openingstijden
Openingstijden met ingang van zaterdag
26 maart 2016 tot en met zaterdag 29
oktober 2016 elke zaterdag van 09.30 tot
16.00 uur.
Het museum is tijdens het winterseizoen
(november t/m maart) gesloten.
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Ook was er in 2015 tussen de besturen
van het museum en de molen regelmatig
overleg om zaken op elkaar af te
stemmen.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Jan Veenstra – Makkinga

Penningmeester: Henk Janson – Makkinga
Secretaris:

Jan Nijholt - Oosterwolde

Lid::

Gerrie Koopstra – Elsloo

Lid::

Wiebe Koopmans - Makkinga

Lid:

Albert Westerveen – Makkinga

Lid:

Jan Oosterhof - Makkinga
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Adres:

Tekst en samenstelling Nieuwsbrief:

Museum “Oold Ark”
Lyclamaweg 15 b
8423 TC Makkinga

Jan Nijholt

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

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

t.n.v.

Stichting

Webmaster:
Pieter Bouma
Foto’s:
Archief Oold Ark
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