
Zondag 20 januari  14.30 uur:  

Waarom eten we oliebollen met oudjaar? En be-
schuit met muisjes bij de geboorte van een kind? 
Pleverkoeken op begrafenissen... Carolina Verhoe-
ven weet het allemaal en vertelt boeiend over deze 
gewoontes  Entree: € 5,00 (incl. kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zondag 17 februari  14.30 uur:  

 

Wie kent hem niet: Hans Dorrestijn, bekend van 
schouwburg en televisie. Droogkomisch leest of 
zingt hij zijn melancholische teksten, gebaseerd op 
het volle leven van een geboren pessimist. Naar 
aanleiding van zijn boek “Het Rimpelperspectief”. 
In samenwerking met Boekhandel Daan Nijman. 
Voorverkoop bij de boekhandel in Roden (ook via de 
digitale ticketshop) of bij Kapsalon Hair & Beauty in 
Tolbert  Entree: € 10,00 (incl. kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zondag 10 maart  14.30 uur:  

In Meertmoand=Dialectmoand aandacht voor de 
streektaalmuziek van Sijtse Scheeringa en Fries 
Wolma. Door de wol geverfde rasmusici, die het 
Westerkwartierse lied hoog in het vaandel hebben. 
Van een gevoelige ballade tot aansprekende rock en 
blues  Entree: € 12,50 (incl. kop koffie/thee); reser-
veren via info@fredewalda.nl 

______________________________________ 
Zaterdag 6 april  10.00 uur:  

In 2019 bestaat Oudheidkamer Fredewalda 25 jaar. 
Met een overzichtstentoonstelling wordt dit heuge-
lijke feit herdacht. In dit jubileumjaar wordt veel 

aandacht besteed aan het leven en werk van de 
Tolberter schrijver Wytze Keuning (“De Fakkel”) en 
een aantal van zijn artistieke familieleden. Ook hier-
over een uitgebreide expositie Met ochtend- en 
middagprogramma en lunch; uitnodiging met defini-
tief programma en kosten volgt later 

______________________________________ 
Vrijdag 24 mei  13.00-17.30 uur: 

In de familie Keuning, oorspronkelijk uit Drachten en 
voor een deel uit het Westerkwartier, zitten meer-
dere schrijvers. Naast Wytze zijn dat bijvoorbeeld 
Pieter, Jan en Willem (ps. Willem de Mérode). Er zijn 
in hun werk en leven verbindingen met Loppersum, 
Spijk, Uithuizen. Met de bus gaan we langs plekken 
in Noord-Groningen die er aan herinneren Pro-
gramma, kosten etc. t.z.t. op www.fredewalda.nl 

______________________________________ 
Zaterdag 22 & zondag 23 juni   diverse tijden:  

Een theaterstuk naar het boek van Wytze Keuning, 
met muziek, zang, drama, humor en spektakel. Een 
levensverhaal uit de armoedige tijd van de verve-
ning in Tolbert rond de eeuwwisseling 19e-20e 
eeuw. Met de vertellers van “Kom op Verhoal” en 
de spelers van Rederijkerskamer “Vredewold” 
Tijden, kosten etc. t.z.t. op www.fredewalda.nl 

______________________________________ 
Woensdag 26 juni  Feestweek Tolbert: 

Verschillende activiteiten tijdens de jaarmarkt. Kom 
binnen voor museumbezoek en gezellige muziek  
Entree: gratis 

_______________________________________ 

 

Zaterdag 6 juli  14.30 uur:  

 

Opening van een expositie met gevarieerd werk van 
zondagschilders uit de omgeving Entree: gratis 

_______________________________________ 
Zaterdag 14 september  10.00-17.00 uur:  

De CazemierBoerderij doet als Rijksmonument mee 
aan deze jaarlijkse gebeurtenis en volgt het landelij-
ke thema “Plekken van plezier”. Centraal staat de 
inventaris van kapperszaak Heuker.  Entree: gratis 

______________________________________ 
Zondag 6 oktober  14.30 uur:  

Wytze Keuning schreef drie dikke boeken over 
Asoka, de Indiaase prins en verspreider van het 
Boeddhisme. Een lezing over deze filosofische stro-
ming en een expositie van Boeddhabeelden. Deze 
expositie start al op zaterdag 31 augustus  Entree: 
€ 5,00 (incl. kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zaterdag 2 november  14.00 uur:  

Hoe goed kent u Tolbert? Na 25 jaar Fredewalda 
weet u er natuurlijk alles van. Gaan we een stukje 
wandelen? Houden we een quiz? Zien we oude 
beelden? Laat u verrassen  Entree: € 3,00 (dona-
teurs Fredewalda gratis) 

______________________________________ 
Zaterdag 7 & zondag 8 december  HJC-Manege:  

Kraam van Fredewalda op de gezellige Kerstmarkt, 
met een loterij en leuke creatieve activiteiten voor 
kinderen  Entree: gratis, loterij en knutselactivitei-
ten tegen kleine bijdrage 

_______________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schilderworkshops o.l.v. Anneke Ekhart  
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Zaterdag 13.30-16.00 uur. 
Kosten € 10,- per keer (incl. materiaal). 
Opgave: workshops@fredewalda.nl 
- 12 januari: CazemierBoerderij in de winter 
- 9 februari: Koeienportret 
- 16 maart: Schilderen op schuurpapier en zink 
- 13 april: Tekenen met pastelkrijt à la Van Gogh 
- 11 mei: Abstract beeld maken 
- 7 september: Tolberter molen schilderen 
- 12 oktober: Fietsbel beschilderen 
- 9 november: Kerstboom op doek schilderen 

Vraag gerust naar kinderfeestjes op maat! 

Verschillende ruimtes in de CazemierBoerderij 
zijn te huur voor vergaderingen, kinder- en  
familiefeestjes of (bedrijfs)bijeenkomsten. 
Het museum met de maquette van Tolbert 
anno 1925 is open van april t/m oktober, op 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Hele jaar: groepen op afspraak mogelijk. 


