
Zaterdag 4 januari  17.00-19.00 uur:  

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

______________________________________ 
Zondag 19 januari  14.30 uur:  

Theodorus Beckeringh tekende een nieuwe kaart 
van de provincie Groningen, die in 1781 is gedrukt. 
Professor Reinder Reinders vertelt over het belang 
van de kaart, die is omgeven door een rand met 
afbeeldingen van Groninger borgen  Entree: € 6,00 
(incl. kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zondag 16 februari  14.30 uur:  

 

Journalist Ad van Liempt schreef meerdere boeken 
over de Tweede Wereldoorlog. Voor zijn nieuwste 
deed hij jarenlang onderzoek naar de “charmante” 
commandant van Kamp Westerbork: Albert Konrad 
Gemmeker, die uiteindelijk een straf kreeg van 
slechts tien jaar In samenwerking met Boekhandel 
Daan Nijman. Voorverkoop bij de boekhandel in 
Roden (ook via de digitale ticketshop) of bij Kapsa-
lon Hair & Beauty in Tolbert  Entree: € 10,00 (incl. 
kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zondag 15 maart  14.30 uur:  

In Meertmoand=Dialectmoand aandacht voor de 
streektaalmuziek van tekstschrijver/zanger/gitarist 
Alex Vissering. Zijn eigen teksten en gevoelige ver-
tolking spreken veel mensen aan  Entree: € 12,50 
(incl. kop koffie/thee); kaarten reserveren via mail-
adres info@fredewalda.nl 

______________________________________ 

Zaterdag 4 april  14.00 uur:  

Centraal staat het interieur van de zaak van kapper 
Heuker, die op de bovenverdieping van de boerderij 
is opgesteld. Ook andere Tolberter kapperszaken 
worden besproken. Het mannenkoor ”The Frisian 
Harmonizers” zingt toepasselijke barbershopmuziek, 
afgewisseld met “Verhoalen bie de scheerboas”. 

 Entree: € 3,00 (donateurs Fredewalda gratis) 

______________________________________ 
Zaterdag 25 april:  

Kleine expositie, een bijzonder lesproject en gezelli-
ge muziek uit de jaren ’50 en ’60. Het programma 
wordt later bekend gemaakt Tijden, kosten etc. 
t.z.t. op www.cazemierboerderij.nl 

______________________________________ 
Vrijdag 15 mei  13.00-17.30 uur: 

Per bus wordt een bezoek gebracht aan Kamp Wes-
terbork. Samen met Samuël Levie Stichting. Pro-
gramma, kosten t.z.t. op www.cazemierboerderij.nl  

______________________________________ 
Zaterdag 20 & zondag 21 juni   diverse tijden:  

Rederijkerskamer “Vredewold” treedt op met een 
openluchtspel voor de CazemierBoerderij Tijden, 
kosten etc. t.z.t. op www.cazemierboerderij.nl 

______________________________________ 
Woensdag 24 juni  Feestweek Tolbert: 

Verschillende activiteiten tijdens de jaarmarkt.  

Kom binnen voor museumbezoek, gezellige muziek 
of een drankje in het dorpshuis  Entree: gratis 

_______________________________________ 
Van 29 augustus tot eind oktober:  

De Vrouwen van Nu, afdeling Tolbert, organiseert 
een expositie van kleurige quilts, bijzondere hand-
werktechnieken en fijn kantklos-werk  Entree: € 
3,00 (donateurs Fredewalda gratis) 

_______________________________________ 
Zaterdag 12 september  10.00-17.00 uur:  

De CazemierBoerderij doet als Rijksmonument mee 
aan deze jaarlijkse gebeurtenis en volgt het landelij-
ke thema “Leermonument”  Entree: gratis 

_______________________________________ 
Zondag 25 oktober  14.30 uur:  

Bestaat God of is het een verzinsel? Wie levert het 
bewijs? Professor Peter Barthèl van de RuG mis-
schien?  Entree: € 5,00 (incl. kop koffie/thee) 

______________________________________ 
Zaterdag 14 november  14.00 uur:  

Een middag over Hannekemaaiers en grondleggers 
van bekende winkelbedrijven als C&A, V&D met 
cultuurhistorica Gerhild van Rooij  Entree: € 3,00 
(donateurs Fredewalda gratis) 

______________________________________ 
Zaterdag 12 & zondag 13 december  HJC-Manege:  

Kraam van Fredewalda op de Kerstmarkt, met een 
loterij en leuke creatieve activiteiten voor kinderen 

 Entree: gratis, loterij en knutselactiviteiten 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 
- 8 februari: Hundertwasser, bedenker van 
  sprookjesachtige gebouwen 
- 7 maart: Collage met papier en verf 
- 2 mei: Stilleven speelgoed 
- 12 september: Bok tekenen met pastelkrijt 
- 10 oktober: Object Karel Appel 
Vraag gerust naar kinderfeestjes op maat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillende ruimtes in de CazemierBoerderij 
zijn te huur voor vergaderingen, kinder- en  
familiefeestjes of (bedrijfs)bijeenkomsten. 
De oudheidkamer met de maquette van Tol-
bert anno 1925 is het hele jaar beschikbaar 
voor groepen op afspraak.  
Voor overige openingstijden: zie website 
www.cazemierboerderij.nl 


