
Zaterdag 7 januari, 17-19 uur, CazemierBoerderij:  

Samen met Stichting Volksvermaken Tolbert, Vere-
niging voor dorpsbelangen Oldebert en Rederijkers-
kamer Vredewold. Met uitreiking van de Tolberter 
Erepenning. Entree: gratis. 

______________________________________ 
Zondag 12 februari, 14.30 uur, CazemierBoerderij:  

Auteur/wetenschapper Douwe Draaisma houdt een 
lezing naar aanleiding van zijn nieuwe boek “Als 
mijn geheugen me niet bedriegt”. In samenwerking 
met Boekhandel Daan Nijman in Roden.  
Voorverkoop bij Daan Nijman (ook via de digitale 
ticketshop) of bij Kapsalon Hair & Beauty.  
Entree: € 10,- (inclusief consumptie). 

______________________________________ 
Zondag 26 maart, 14.30 uur, CazemierBoerderij:  

Zanger/gitarist Jan Henk de Groot maakt deel uit 
van het Groningstalige trio Troebadoers. Maar ook 
solo staat hij (met o.a. “De mamma van Michel”) zijn 
mannetje. In het kader van Meertmoand = Dialect-
moand. Kaarten reserveren op info@ fredewalda.nl. 
Entree: € 12,50 (inclusief consumptie) [beperkt aan-
tal plaatsen, op=op]. 

______________________________________ 
Zaterdag 1 april, 14.00 uur, CazemierBoerderij:  

Start van het seizoen met een themamiddag rond  
150 jaar Auto Smidts. Met een duik in de geschiede-
nis van het bedrijf. Wie wint een feestelijk verzorgd 
ritje in een antieke T-Ford? 
Start van een nostalgische expositie met miniatuur-
auto’s, autocatalogi, foto’s enz.  
Entree: € 3,-; donateurs Fredewalda gratis. 
______________________________________ 

Maandag 17 april, CazemierBoerderij:  

Opening van het toeristisch seizoen in het Wester-
kwartier. Programma wordt later bekend gemaakt.  
______________________________________ 
Zondag 21 mei, 13.30 uur, CazemierBoerderij: 

Een regionale ‘Tussen Kunst en Kitsch’. Laat uw an-
tieke of bijzondere voorwerpen onderzoeken door 
taxateur Erik Boerma en anderen. 
Entree: € 0,50 per voorwerp dat u wilt laten taxeren. 

______________________________________ 
Zaterdag 10 juni, 13.00-17.30 uur, vanaf Cazemier-
Boerderij: 

Bij de gemeentelijke herindeling in 2019 komt het 
gebied tussen Zuidhorn en het Reitdiep bij de nieu-
we gemeente Westerkwartier. We reizen een mid-
dag per bus door het gebied: van kerk tot kroeg via 
wierden en borgen, onder leiding van Ton Spelbrink. 
Entree: max. € 25,- (bij voldoende deelname kan de 
prijs dalen; inclusief bus, entrees, consumpties). 

______________________________________ 
Dinsdag 27 juni, 19.30 uur, CazemierBoerderij: 

Het verhaal van IJje Wijkstra, de man die vier veld-
wachters dood schoot omdat die zijn vriendin wil-
den weghalen. In de open lucht, door vertellers van 
“Mien Westerkwartier” en “Kom op verhoal”. 
Entree: € 10,00 

______________________________________ 
Eind juni, CazemierBoerderij (tijdens Jaarmarkt van 
de Feestweek Tolbert): 

______________________________________ 
                    Wijzigingen voorbehouden. 

Zaterdag 29 juli, 13.30 uur, CazemierBoerderij:  

Opening van de tentoonstelling met schilderijen van 
nostalgische automerken door kunstenaar Frans 
Hage uit Zuidhorn. Entree: gratis. 

______________________________________ 
Zaterdag 9 september, 10.00-17.00 uur, Cazemier-
Boerderij:  

Thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Activiteiten 
worden nader bekend gemaakt. Entree: gratis. 

______________________________________ 
Zaterdag 30 september, 11.00-16.00 uur, Cazemier-
Boerderij:  

Samen met de “Vrienden van het oude Fruit” wordt 
aandacht besteed aan appels, peren, pruimen, bes-
sen en ander fruit. Met taartbakwedstrijd, work-
shops, enz. Entree: gratis. 

______________________________________ 
Zaterdag 4 november, 14.00 uur, CazemierBoerde-
rij:  

Berend Bosch uit Tolbert toont fraaie objecten uit 
zijn verzameling antiek porselein. Oud-conservator 
Christiaan Jörg van het Groninger Museum vertelt 
over de achtergronden.  
Entree: € 3,-; donateurs Fredewalda gratis. 

______________________________________ 
Zaterdag 9 + zondag 10 december, H.J.C.-Manege:  

Stand met activiteiten van Fredewalda op de markt. 
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