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Terugblik op 2020 
 
Zoals u, als regelmatige lezer van ons, 
gewend bent kijken we terug op het 
afgelopen jaar.  
Ook laten we u weten hoe het komende 
seizoen er voorlopig uit zal gaan zien.  

 
Bezoekers 
 
Het coronavirus heeft ons dit seizoen 
danig bezig gehouden. 
Het museum ging pas begin juli open. 
Eerst 's middags. Daarna hele dagen. Ook 
onze vrijwilligers waren niet allemaal 
beschikbaar.  
Half  oktober zijn we weer dicht gegaan. 
Het bezoekers aantal was zo'n 230. 
Dankzij het terras hebben we veel 
koffiedrinkers gehad. 
 
Van het project “De Veerkieker” zijn er in 
2020 maar 3 scholen geweest. 
 
Een reactie uit het gastenboek: 
Leuk. Super leuk. Goed uitgelegd. 
Heel hartelijk dank voor de leuke, 
leerzame ochtend. 

Groep 5/6  De Adelaar uit  Wolvega. 
 
 
Allemaal erg jammer, we hopen dat  2021 
weer een beter jaar wordt. 

Gerrie Koopstra 
 

 
 
 
 
 
 

Een paar optekeningen uit het gastenboek  
 
Het is een leuk museum, veel 
enthousiaste vrijwilligers, 
echt de moeite waard. 

Peter, Marijn. Ellemijn 
 

Wij hebben een heerlijke rondleiding 
gehad. Alle oude gereedschappen zijn 
prachtig en de man die ons rondleidde 
wist heerlijk te vertellen. 

Martien en Ineke de Jong uit   
Schoonhoven. 

 
Heel interessant, bedankt voor de 
informatie en rondleiding en de koffie met 
lekkere koek. 

Personeel notariskantoor   
Oosterhesselen. 

 

 

         
 

          Nieuwsbrief 2021 
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Van het Algemeen Bestuur. 
 
In de Nieuwsbrief van 2020 werd uitgelegd 
hoe de nieuwe organisatie tot stand is 
gekomen. Het begon met “Samen door 
één deur” en nu na 10 jaar hebben beide 
stichtingen een Personele Unie gevormd 
met ieder een bestuur waarin dezelfde 
personen zitting hebben.  
 
De samenstelling bestuur museum Oold 
Ark vanaf 2020: 
Voorzitter: Jelma Steenwijk 
Secretaris: Jan Oosterhof 
Penningmeester: Henk Janson                                                                                                       
Algemeen lid: Alie Wemer 
Algemeen lid: Eelke Rijpkema    
    
De samenstelling bestuur Korenmolen de 
Weyert vanaf 2020: 
Voorzitter: Jelma Steenwijk 
Secretaris: Eelke Rijpkema 
Penningmeester:  Alie Wemer                                                                                               
Algemeen lid: Henk Janson       
Algemeen lid: Jan Oosterhof    
                                                                                       
Bestuurlijk zijn we nu samengevoegd tot 
één organisatie. 
De molen en het museum blijven beide 
apart als stichting fungeren. 
Het bestuur krijgt ondersteuning van de 
werkgroepen, die de uitvoerende taken 
verzorgen. 
Het Algemeen bestuur heeft  zeven keer 
vergaderd dit jaar. Punten die aan de 
order kwamen waren o.a. :  
- Statuten aanpassing en tekenen van de 
nieuwe statuten 
- Onderzoek naar mogelijkheden om te 
pinnen 
- Activiteiten 
- Onderzoek naar aanleg glasvezel 
- Werven van nieuwe vrijwilligers. 
 
De werkgroepen kwamen mede door de 
coronacrisis niet van de grond. Voor het 
slagen van de organisatie is dit wel van 
belang. Dit wordt wel een speerpunt voor 
2021.  
 
Er is overleg geweest met de werkgroep: 
Meelmeisjes, PR/Communicatie en 
Activiteitencommissie. 
 

Door de corona gingen de meeste 
activiteiten niet door. In juni is er een 
kleine himmeldei geweest en de 
Monumentendag ging in september door. 
Ook van het project “De Veerkieker” 
kwamen een paar scholen in het begin 
van het jaar langs. De commissie 
Klankbordgroep van Oold Ark heeft zes 
keer vergaderd. 
 
De molen ging op 1 juni open en het 
museum op 4 juli. 
 
De naam “Personele Unie” vervalt. 
Voortaan wordt de naam “Algemeen 
Bestuur” gebruikt. 
 

Jan Oosterhof (secretaris) 
 
 

Financiën 2020 
 
Het was allemaal goed in de war 
afgelopen jaar. Door corona was het 
museum een groot deel van het seizoen 
gesloten. Dat heeft ons uiteraard ook 
financieel geraakt. Minder bezoekers, 
ondanks een fantastische 
wisseltentoonstelling “Artefacten”.  
Zowel de opbrengst van entreegelden als 
van de koffieverkoop in de Spil is dus 
aanzienlijk lager, naar schatting minimaal  
€ 1.000 minder dan in 2019.   
De vlomarkten brachten ook minder 
inkomsten. 
Daar stonden gelukkig wat meevallers 
tegenover. Lagere energie en andere 
kosten. En aan de opbrengstenkant 
leverde een prijs van het Bercoop Fonds 
€ 2.500 op en de verdeling van het batig 
saldo van Kattinga € 1.000. 
Verder hebben we 2 nieuwe vrienden 
gekregen, waarvan firma Knoppers in 
2020 al mee deed, en Notariskantoor van 
Gea Bijlsma ingaande 2021.  
Daar staat weer tegenover dat de donaties 
wat terugliepen. Daar gaan we proberen 

wat aan te doen in 2021. 
Al met al zijn de financiële reserves van 
Stichting Oold Ark in 2020 met € 1.500 
versterkt. 
Ingaande 2020 is de organisatorisch fusie, 
of personele unie, van kracht.  
De statuten zijn aangepast en in 
november 2020 getekend.  
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Dat zal gevolgen hebben voor de 
financiële huishouding. De meeste 
inkomsten en uitgaven zullen verdeeld 
worden.  
Beide stichtingen blijven echter bestaan 
met ieder eigen spaarpotjes en eigen 
inkomsten uit bijvoorbeeld giften enerzijds 
en eigen kosten als contributies van 
bijvoorbeeld het museumregister 
anderzijds. 
 

Henk Janson (penningmeester) 
 
 

Nieuwe statuten voor museum en 
molen 
 
Besturen van museum Oold Ark en 
korenmolen De Weyert werken steeds 
meer samen. Tien jaar geleden begon de 
eerste samenwerking met het project 
“samen door één deur”. Er is toen een 
gezamenlijke ingang gemaakt en hoefde 
de bezoeker nog maar één kaartje meer te 
kopen.  
De beide besturen vergaderden al 
regelmatig samen en er werden 
gezamenlijke activiteiten georganiseerd.  
De samenwerking tussen beide 
stichtingen verloopt goed en daarom is 
gekeken in hoeverre er een verder 
samenwerking in zit.  
 
De stichtingen zijn te verschillend om als 
één stichting verder te gaan, daarom is 
besloten om twee aparte stichtingen te 
blijven. Alleen de personen die in de 
stichtingsbesturen zitten zijn wel dezelfde.  
 
De statuten van museum en molen waren 
niet meer bij de tijd en zijn ook gewijzigd.  
 
Op maandag 2 november zijn de statuten 
in de ontvangstruimte “De Spil” getekend.  
Notariskantoor Oosterhesselen heeft voor  
de nieuwe statuten gezorgd, waar we hun 
erg dankbaar voor zijn.  
 
Met de nieuwe statuten hopen wij weer 
jaren mee vooruit te kunnen. 
 

 
 
Op de foto van links naar rechts: Jan 
Oosterhof (secretaris museum), Henk 
Janson (penningmeester museum), Alie 
Wemer (penningmeester molen), Jelma 
Steenwijk (voorzitter beide stichtingen) en 
Eelke Rijpkema (secretaris molen).  
 
Foto gemaakt door Gea Bijlsma, notaris 
van Notariskantoor Oosterhesselen. 
 
 

Eelke Rijpkema ( secretaris molen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2021  4 
 

In 2020 hebben er veel minder  
activiteiten plaatsgevonden.  
Wij hebben ons gehouden aan de 
Coronaregels en er konden een paar 
activiteiten wel doorgaan. 
 
Januari 2020 
Wij organiseerden voor onze gezamenlijke 
vrijwilligers, Museum en Molen, een 
Nieuwjaarsreceptie in dit nieuwe jaar.  
In de kantine van het Grietenyhus hadden 
we een gezellige bijeenkomst en maakten 
we een start met de nieuwe organisatie 
van museum en molen samen. 
Met 40 vrijwilligers hadden we er zin in om 
2020 weer veel leuke activiteiten te 
organiseren. 
Maar helaas kon dit niet doorgaan en we 
hebben alle plannen doorgeschoven naar 
2021.  
 
Maart 2020 
Helaas kunnen we het seizoen niet starten 
en ook de molen gaat dicht voor publiek. 
 
Mei 2020 
Het bestuur verzorgt een presentje voor 
de vrijwilligers, een zakje 
pannenkoekenmeel, als steun voor de 
moeilijke coronatijd. 
 
Juni 2020 
De molen is weer open voor publiek, maar 
het bezoek blijft weg. Af en toe wat klanten 
in de winkel. 
 
Juli 2020  
Het museum gaat weer open, we treffen 
maatregelen om de vrijwilligers en 
bezoekers te beschermen. 
Wiebe van der Vliet en Sietze van 
Koningsveld hebben de expositie over 
artefacten, gevonden bij het Lochtenrek, 
ingericht. 
 
Augustus en september 2020  
Het museum blijft open en er komen weer 
groepen op bezoek.  
 
Op 7 augustus zitten we in een uitzending 
van Omrop Fryslân 
 
Na een poos van gedwongen sluiting 
konden we op zaterdag 12 september wel 
meedoen met de: 

 
 
Op deze dag mochten wij 80 bezoekers 
welkom heten bij het museum en de 
molen. 
 
Cultuurprijs Bercoop Fonds 
 
Op 21 september deden wij mee met de 
cultuurprijs 2020 van de Stichting Bercoop 
Fonds. Museum Oold Ark was voor deze 
prijs genomineerd door de Gemeente 
Ooststellingwerf. 
 
Op de jaarvergadering van het Fonds 
mochten de vier genomineerden een 
presentatie geven en werd een van hen 
winnaar van de cultuurprijs.  
 
Wij mochten een bedrag van € 2500,- 
ontvangen als genomineerde. De prijs van 
€ 5000,-  ging naar het Vlechtmuseum In 
Noordwolde.  
Jammer, maar wij waren ook heel blij met 
de nominatie en de €2500. 
 

 

 
 
 
December 2020 
 
De activiteitencommissie heeft op 
zaterdag  19 december kerstpakketten 
uitgedeeld aan alle vrijwilligers en 
vrienden van museum en molen. Een blijk 
van waardering en contact hebben is 
belangrijk is deze tijd. 
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Et Ooldste Ark 
 
In 2020 wordt er een nieuwe 
wisseltentoonstelling georganiseerd door 
het bestuur en door Sietze van 
Koningsveld en Wiebe van der Vliet.  
De archeologie staat centraal: de 
prehistorie van artefacten uit het 
Lochtenrek. In de tentoonstelling 
verbinden wij de historische elementen 
met gereedschappen uit de collectie van 
Oold Ark. 
 

 
 
In museum "Oold Ark" te Makkinga is een 
expositie met vuurstenen gereedschap 
van de Hamburg- en Tjonger 
(Federmesser) cultuur te bezichtigen. De 
expositie heeft de toepasselijke naam "Et 
Ooldste Ark" en toont artefacten die zijn 
gevonden bij Lochtenrek.  
Ze zijn beschikbaar gesteld door het 
Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis en 
buurtbewoner Wiebe van der Vliet.   
 
In de expositie is een link gelegd tussen 
het vuurstenen gereedschap van die 
eerste jagers-verzamelaars bij Lochtenrek 
en de fraaie bestaande collectie in het 
museum. Te zien zijn  vuurstenen klingen, 
kerfspitsen, schrabbers en stekers.  
 
Het zijn de oudste voorlopers van het 
handgereedschap aan de wand. De 
kleuren verwijzen ernaar.  
 
Lochtenrek is een archeologisch 
monument. De nabij gelegen N381- brug 
over de Tjonger kreeg in 2017 als naam 
“Lochtenrek”.   

 

 
 
Foto: Frans de Vries-Toonbeeld 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 augustus werd deze 
expositie geopend door dhr. Klaas 
Fokkinga, gedeputeerde Provincie 
Fryslân. Ook werden het informatiebord 
nabij de brug onthuld. 
 

 
 
 
 
De expositie heeft vele liefhebbers van 
artefacten naar ons museum getrokken. 
Ook in 2021 blijft deze expositie te zien. 
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Werkgroep behoud en beheer 
 
Tijdens het winterseizoen is het museum 
voor bezoekers gesloten, maar dan is er 
op maandagmiddag een groep vrijwilligers 
met registratie van gereedschappen en 
allerlei onderhoudswerkzaamheden bezig.  
 
Dit jaar 2020 is er volgens Corona 
voorschriften een iets kleinere groep 
aanwezig, zodat we de anderhalve meter 
afstand kunnen houden. 
 
Begin oktober zijn Pieter Donker, Aaldert 
Slot, Jan Oosterhof, Pieter Bouma en Jan 
Veenstra als oudgedienden weer aan 
deze klus begonnen, als nieuwe vrijwilliger 
heeft  
 
Dries Zwaga versterkt ons team. Dries 
gaat Pieter Donker bijstaan in het 
digitaliseren van onze collectie, zodat dit 
niet van een persoon afhankelijk is. 
  

 
 
 
Het is altijd weer interessant om nieuw 
ingebracht gereedschap te onderzoeken 
en op de juiste wijze te beschrijven. Het is 
soms een hele puzzel om tot de goede 
categorie te komen. 
Het is altijd heel gezellig en we nemen dan 
ook graag de tijd voor de koffie. Het is 
namelijk ook een sociaal gebeuren.  
 
 
 
We zijn half december gestopt met dit 
werk, om in februari weer te starten met 
de werkzaamheden o.a. ook met het 
inrichten van nieuwe exposities. 
 
Jan Veenstra 
 
 

De kapper 
 
We hebben in 2020 een complete kappers 
tafel, stoel en attributen gekregen van dhr. 
Fledderus uit  Elsloo. 
We waren al lang op zoek naar spullen 
voor een kappershoek. Want elk dorp had 
wel een of meer kappers. 
Wij zijn blij met deze schenking en in 2021 
gaan we  een werkplaats van de kapper 
inrichten. We zijn nog op zoek naar meer 
attributen, met namen platen, affiches en 
tijdschriften die met de kapper te maken 
hebben. 
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Simmer yn Fryslân 

 
Op vrijdag 7 augustus kwam Omrop 
Fryslân live vanaf de molen en het 
museum in Makkinga. 
Om 7.35 uur zaten we al live in de radio-
uitzending  met verslaggeefster Johanna 
Brinkman en daarna om 8.20 uur nog een 
keer. 
 
Jan Oosterhof, Marlies Bouma en Wiebe 
van der Vliet kwamen vertellen over het 
museum en Eelke Rijpkema en Jan 
Sinnema waren beschikbaar voor de 
molen. Wiebe vertelde over de 
tentoonstelling van artefacten. 
 
In de loop van de morgen  kwam Timo 
Jepkema met een cameraman om 
opnames te maken. Jan vertelde over het 
museum en Wiebe over de artefacten. ’s 
Avonds werd dit uitgezonden op Omrop 
Fryslân, samen met een item over Villa 
Nova en De Prikkedam. 
 
Simmer in Fryslân was voor ons een 
succesvol optreden. 
 

 
 
 

Jan Oosterhof 
 
 
 
 
 
Nieuwe borden voor de wandelroute! 
 
 
Ruim tien jaar geleden heeft het museum 
een wandelroute door ons mooie dorp 
samengesteld. Daarvoor is een boekje 
met route beschrijving gemaakt en zijn op 
zes plekken informatie borden met foto’s 
en tekst geplaatst. 
Dit jaar hebben vrijwilligers de borden 
opgeknapt en door Gerard van der Veen is 
de belettering opnieuw  gedaan. 
 

Aaldert Slot en Jan Oosterhof hebben de 
borden opnieuw geplaatst en wie ervoor 
belangstelling heeft kan het boekje bij ons 
krijgen en de route lopen. 
 

 
 
 

Jan Oosterhof met een van de borden 
 
 
 

 
 
 

Het boekje is verkrijgbaar in het 
museum 
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Nieuwe dakbedekking en isolatie op het 
dak van museum Oold Ark. 
 
In het voorjaar van 2020 keken we bij 
toeval op het platte dak van ons museum. 
Op een paar plaatsen bleek de 
dakbedekking los te liggen. Dit voorval is 
gemeld bij de Gemeente.  Zij zijn eigenaar 
van het pand. Daarop is dakdekkersbedrijf 
Hovinga BV. uit Surhuisterveen 
ingeschakeld. Medewerkers van dit bedrijf 
constateerden dat de dakbedekking aan 
vervanging toe was.  
 
De Gemeente heeft Hovinga BV de 
opdracht gegund inclusief isolatie van het 
dak. De werkzaamheden moesten voor 1 
november uitgevoerd zijn. Daar heeft het 
bedrijf keurig aan voldaan. Het bedrijf 
heeft de oude dakbedekking laten liggen 
en er nieuwe isolatie en dakbedekking 
over heen gelegd.  
 
Nu kunnen we er weer jaren tegen. 
We bedanken de Gemeente voor het 
uitvoeren van dit groot onderhoud. 
 

Aaldert Slot 
 
Folders 
 
Oold Ark en De Weyert hebben een 
gezamenlijke folder en jaarlijks zorgen we 
dat deze bij campings, VVV en TIP er voor 
de toerist liggen. Ook in 2020 hebben 
onze vrijwilligers de folders weer 
rondgebracht. Zo brengen wij de molen en 
Oold Ark onder de aandacht van de 
toeristen. 

 

 Project de Veerkieker : 

spelen met taal 

De scholen komen op dinsdag bij ons op 
bezoek. De molenaar gaat op maandag bij 
de school op bezoek als voorbereiding. 
Alle scholen van Ooststellingwerf komen 
met groep 6. op bezoek. 
 
 

Het centrale thema is taal en dan met 
name Stellingwerfs. In het museum 
hangen kaartjes met de naam van het 
gereedschap in het Stellingwerfs en in het 
Nederlands. 
De kinderen krijgen een rondleiding bij de 
schilder over verf maken en pigment. Dan 
een stukje bij het veen en naar keuze nog 
een of twee hoekjes. 
Daarna gaan de kinderen woorden zoeken 
en opschrijven. 
In de molen hangen ook kaartjes met 
woorden, daar moeten de kinderen ook 
woorden zoeken. 
In de klas gaan ze met de woorden 
werken, o.a. gedichtjes maken en er komt 
een kunstenaar in de klas met de kinderen 
verf maken met pigmenten. 
Helaas zijn er in 2020 maar drie scholen 
op bezoek geweest.  
Om toch iets te kunnen doen op school 
zijn er in het najaar van 2020 twee films 
gemaakt over het museum en over de 
molen. De films zijn gemaakt door 
Marjolein Spitteler, coördinator van de 
Veerkieker en door Marlies Bouma, 
vrijwilliger museum en Hans Suyling, 
molenaar. Met deze films kunnen we een 
deel van het programma op de scholen 
laten zien en zo toch de kinderen laten 
kennismaken met het museum en de 
molen.  
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Handboek voor vrijwilligers 
 
Naast een beschrijving van de 
gereedschappen is het handboek ook 
belangrijk voor een aantal andere 
gegevens die we daaraan toevoegen, 
zoals het veiligheids- en calamiteitenplan, 
het beleid met betrekking tot het 
aannemen van gereedschap, het 
schoonmaken en onderhouden van de 
accommodatie, etc. 
Het handboek is bestemd voor alle 
vrijwilligers van museum Oold Ark. 
In 2020 is het handboek geactualiseerd en 
in 2021 weer voor alle vrijwilligers 
beschikbaar. 
 
Plannen voor 2021 
 
Expositie 100ste geboortedag A.Mulder 
 
In 2021 is het 100 jaar geleden dat Albert 
Mulder geboren is. Zijn kinderen: Bertus, 
Geert en Tsjikke Mulder, hebben het 
initiatief genomen om een expositie in te 
richten.  
 
Op 19 april, tijdens het museum weekend 
willen we de opening doen. 
We hopen natuurlijk dat alles door kan 
gaan.  
 
Website 
We hebben (samen met de molen) een 
eigen website:  
www.museumenmolenmakkinga.nl en we 
gebruiken Facebook. 
 
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 aan-
geboden 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. 
Voor informatie:  
Pieter Bouma 0516-441385 
 

“Vrienden van Oold Ark” 
 
In 2020 zijn er twee nieuwe vrienden van 
Oold Ark bijgekomen: 
 

  
Installatiebedrijf Knoppers uit Makkinga 
 

 
 
Notaris Gea Bijlsma woont in Makkinga en 
heeft ons belangeloos geholpen met het 
opstellen van nieuwe statuten. 
 
Ook Vriend van het Museum worden? 
 
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. 
 
ANBI 
 
Museum “Oold Ark” is door de belasting- 
dienst aangemerkt als een  Algemeen Nut 
Beogende Instelling. 
Het gaat hierbij om de volgende voor-
delen: 

• 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 belasting- 
dienst 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). 
 

http://www.museumenmolenmakkinga.nl/
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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 website: www.belastingdienst.nl 
Zie hiervoor ook de Geefwet. 
 
Openingstijden 
 
In verband met corona zijn we een groot 
deel van 2020 gesloten geweest. 
We hopen in 2021 weer voor publiek open 
te kunnen gaan. 
 
Openingstijden met ingang van zaterdag 
27 maart 2021 tot en met zaterdag 30 
oktober 2021 elke zaterdag van 09.30 tot 
16.00 uur. 
 
Het museum is tijdens het winterseizoen 
(november t/m maart) gesloten.  
 
De molen is voor verkoop van haar 
producten tijdens de winterperiode op 
zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur geopend. 
 
Voor groepen is het op afspraak alle 
dagen mogelijk  om een bezoek aan 
museum en molen te brengen. Aanvragen 
kan via de website. 
 
Toegangsprijs (inclusief bezoek koren-
molen 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 Oosterhof 
Van Brederodestraat 44 
8423 TW Makkinga 
Tel.: 0516 – 441762 
ooldark@museumenmolenmakkinga.nl 
 
Website:  
www.museumenmolenmakkinga.nl 
 
Lid van Museum Federatie Fryslân 
KvK Leeuwarden nr.: 41004855 
RSIN 8166.41.912 

 
 
Bank: 
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland 
Rekeningnummer: 
NL69RABO0349919135  
t.n.v. Stichting Oold Ark te Makkinga  
 
Webmaster: 
Pieter Bouma 
 
Foto’s:  
Archief Oold Ark / Pieter Bouma 
 
 
Tekst:  
Leden van de klankbordgroep 
 
 
Samenstelling Nieuwsbrief:  
Marlies Bouma 

 

 
 

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 
 

STAL GAGELVENNE 
Makkinga 

 
NOTARISKANTOOR 

 Oosterhesselen 
 

INSTALLATIE BEDRIJF KNOPPERS  
Makkinga 

 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:ooldark@museumenmolenmakkinga.nl
http://www.museumenmolenmakkinga.nl/

