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Gereformeerde kerkje als expositie kerk (wisselende tentoonstellingen)
Bakkerij De Soete Inval
Dorpscafé de Meermin
Schilderwerkplaats
De Stoomsmederij
Brandweerhuis
Woord& Beeld Kerk/Nederlands Hervormde Kerk
Museumboerderij “De Izeren Ko”
en de speelboerderij

Publiekstaken
In 2016 hebben wij 15.801 bezoekers mogen ontvangen. Daarvoor zijn voor diverse
doelgroepen rondleidingen op maat gemaakt en met derden workshops en
arrangementen aangeboden. Vast onderdeel in het museumdorp is de uitoefening
van oude ambachten.
Nieuw in 2016 ons educatief programma “In de voetsporen van Sjoerd” voor de
basisscholen groep 3/4. Het aanbod is ontwikkeld in samenwerking met Acte 2 en
wordt aangeboden via de website Fries Educatief Platform.
Bedrijfsvoering, panden en collecties
De lastige financiële situatie van het museumdorp maakte enkele ingrijpende
veranderingen noodzakelijk. Daarom stond dit jaar vooral het teken van het verkopen
van enkele bezittingen van Aldfaers Erf: de buitenlocatie Landgoed Allingastate, het
grutterswinkel/schooltje in Exmorra en de timmerwerkplaats in Ferwoude.
In juni is het Grutterswinkeltje (Dorpstraat 52) overgedragen aan de heer J.Rameijer
De heer Rameijer gaat in het achterpand wonen waar vroeger het schooltje was
gevestigd. Het winkeltje en de stijlkamers blijven geheel ingericht zoals ze waren. De
heer Rameijer gaat met ons samenwerken en op gezette tijden zal het
grutterswinkeltje weer geopend zijn voor publiek.
De inventaris van het schooltje is verhuisd naar Allingawier en opgeslagen, in
afwachting van nieuwe plannen.
De inventaris van de schoenmakerij heeft een plek gekregen in het achterpand van
de schilderswerkplaats in Allingawier

Landgoed Allingastate is verkocht aan de Familie Hoek. Het woonhuis zal verbouwd
worden naar hun wensen. Het gastenverblijf zullen zij blijven verhuren. Ook zullen er
kleinschalige evenementen worden gehouden, zoals een workshop schilderen.
De bijzondere stukken uit de collectie zijn opgeslagen en het restant wat niet in
aanmerking kwam voor herplaatsing is afgestoten.
De Timmerwerkplaats in Ferwoude is eind december onder voorbehoud verkocht
aan de nieuwe stichting met de naam ‘Timmerwerkplaats Ferwoude’. Inmiddels is de
restauratie van de monumentale werkplaats en het bijbehorende woonhuis begonnen
en de overdracht zal zijn voorjaar 2017. Ook met deze nieuwe stichting is overleg om
te komen tot een samenwerking om het museum weer open te stellen voor publiek
en een sluitende exploitatie begroting te bewerkstelligen.
De Inventaris timmerwerkplaats wordt door de stichting Aldfaers Erf in bruikleen
gegeven aan de stichting ‘Timmerwerkplaats Ferwoude’.
Met deze ontwikkelingen zijn het bestuur en de dorpen waar we mee samenwerkten
erin geslaagd om de juiste personen of organisaties te vinden. Voor het grootste
deel blijven de locaties met hun museale functie behouden. De bezoeker kan als de
locaties weer gerestaureerd en ingericht zijn de erfgoedroute opnieuw beleven.
Dit alles heeft grote druk gehad op de kleine groep medewerkers. Er was veel werk
om de inventarissen uit te zoeken, in te pakken, te verhuizen en gedeeltelijk opnieuw
een plek in Allingawier te geven. moesten
Toekomstplannen
Met het bovengenoemde is de schuldenlast die de Stichting droeg geheel verdwenen
en is er zelfs een klein tegoed. Nu de concentratie in Allingawier een feit, hebben het
bestuur en de directie een nieuw toekomstperspectief ontwikkeld.
Per 1 december is Hilda van der Meulen benoemd als interim directeur. Met haar zijn
nieuwe plannen ontwikkeld waar we in 2017 mee van start gaan.
Aldfaers Erf in Allingawier blijft in ieder geval een belevenis, dat staat vast!

