
 

 

Verslag van de KBO-midweek van 4 tot en met 8 juni in Wolvega.  

(verslag verzorgd door enkele deelnemers uit de groep.) 

 

Maandag 4 juni zijn 42 deelnemers in Nieuw-Vennep en Hoofddorp in de bus van Oskam gestapt. 

Vanaf het eerste moment was de stemming goed en ook de chauffeur Paul heeft daaraan bijgedragen. 

De eerste stop was bij de expositieruimte Van Marius van 

Dokkum in Andijk. Tweemaal koffie met gebak ging er wel in. 

De toelichting op het leven en werk van Marius werd door zijn 

zus in vrolijke sfeer verteld en de beelden waren echt 

waarheidsgetrouw geschilderd. In alle eenvoud leek het wel 

gefotografeerd werk. Nog lang is zijn werk bekeken, 

bewonderd en gekocht.  

Aansluitend naar de Robacher Watermolen te Hauwart voor 

de koffietafel. Uitstekend verzorgd in de restaurants met zorg 

door Oskam uitgekozen. Met een stralend zonnetje daarna op 

weg naar Hotel Holland Inn. Warme ontvangst en na indeling 

der kamers bleek ieder content met de ruime kamers(s). Rond 18.00 uur het diner. Aansluitend een 

dia-avond over natuur, voornamelijk vogels uit de omgeving. Na een drankje en een hapje en voor 

sommigen nog een drankje (op eigen hotelbon) is ieder gaan slapen. 

De ochtend van de tweede dag was bestemd voor het wennen aan de omgeving en het hotel, een 

voormalig groot verzorgingshuis van vier verdiepingen met heuse appartementen. Prachtig.                

’s Middags maakten we een rondrit door Wolvega en omgeving, met uitleg van de gepensioneerde 

woordvoerder van de gemeente Weststellingwerf, 24 dorpen in de zuidoosthoek van Friesland, 

waarvan Wolvega de hoofdplaats is. Deze oud-ambtenaar kon inderdaad heel goed vertellen en we 

kwamen zo met name veel te weten over de bedrijvigheid in de streek. Daarna reden we naar 

Noordwolde in Drenthe voor een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum. Dat is gehuisvest in de 

voormalige Rijksrietvlechtschool, de eerste ambachtsschool voor één ambacht in Nederland. Het is 

een monumentaal gebouw, 

prachtig gerestaureerd en met de 

VVV en Bibliotheek uitgebouwd 

tot een cultureel centrum. Onze 

groep werd in drieën gedeeld en 

wij kregen van onze gids een 

prachtig verhaal te horen over de 

geschiedenis van Noordwolde, de 

turfstekerij op de Drentse hei, de 

armoede in deze streken (denk aan 

de Koloniën van de Maatschappij 

http://www.zusenzo-kunst.nl/product/kaart-marius-dokkum-kerstengeltjes/


van Weldadigheid in Willemsoord en andere –oorden, Veenhuizen en het Pauperparadijs) . . Hoe men 

na het verdwijnen van de turf met het vlechten van manden met in het wild groeiende wilgentenen en 

riet een andere bedrijvigheid ontwikkelde om het hoofd boven water te houden. Na de manden kwam 

het stoelen maken, de huisarbeid nam af en er ontstonden kleine bedrijven. Na de Tweede 

Wereldoorlog werden er steeds meer meubels gemaakt van geïmporteerd rotan. Daar kregen we 

prachtige voorbeelden van te zien, zoals de interview-stoel van Rik Felderhof. Vrijwilligers van het 

museum zagen we bezig met vlechtwerk van mandjes, rammelaars en kunstzinnig vlechtwerk. Het 

was een welbestede, interessante middag.   In de avonduren een BINGO onder leiding van Bep. Veel 

prijzen en een drankje op zijn  tijd. 

De derde dag begon alweer veelbelovend met een stralend zonnetje. Om 9 uur het gezamenlijk ontbijt 

zodat er meteen “de koppen” konden worden geteld. Het was allemaal weer even heerlijk een 

uitgebreid assortiment brood, beleg, koffie, thee, jus enz. Om 11 uur vertrek met een goed gekoelde 

bus, die ons langs pittoreske dorpjes en mooie beboste wegen naar onze bestemming bracht:  “Het 

Swarte Paert” in Hemrik. Een prachtige stoeterij van het beroemde Friese zwarte paard, waar alle 

facetten rond dit paard en haar cultuur, historie, fokkerij en training werden belicht. We begonnen 

met een heerlijk lunchbuffet, met allemaal Friese producten. Daarna een rondleiding in het 

koetsenmuseum, waar zelfs een koets stond die ooit eigendom was van de bekende bankiersfamilie 

Rothschild. Het was een met bladgoud beschilderde koets. Er waren arrensleeën, koetsen met een huif 

en een huifkar. Ook werd de kleding van rijke herenboeren uitgelegd, die met goud omhangen hun 

dagen in gepaste vrolijkheid doorbrachten. Ook de mooie “floddermuts” met het gouden oorijzer was 

de dagelijkse dracht van de rijke boerin. Een 3 rijen bloedkoralen ketting met gouden slot ontbrak niet. 

Uiteindelijk kwamen wij bij de stoere, prachtige zwarte paarden met hun lange haren en lief karakter. 

Ze worden met veel respect behandeld en het was aandoenlijk om te zien tijdens de show hoe goed 

het paard luisterde naar haar berijdster. Laurenske was een prachtige merrie en ze vormde met haar 

trainster Mariska een mooie combinatie. Zij gaf commando’s door middel van haar voeten en haar 

handen. Er volgde een mooie show van mens en dier, uitgevoerd op in het Fries gezongen muziek. 

We hebben de harde “poep” die Laurenske precies voor onze neus liet maar voor lief genomen. De 

commissie had voor de avond een heel spektakel bedacht in de vorm van een quiz. Allereerst moesten 

wij bruggen in Nederland herkennen en benoemen. Dat viel vies tegen hoor. Maar nog moeilijker 

waren de 39 vragen in cryptovorm gesteld, onze hersenen kraakten behoorlijk. Maar het leukste van 

alles was, dat iedereen een prijs had gewonnen! Chapeau voor de commissie, dit was een dag met een 

gouden randje. 

Dag 4 gaf na het ontbijt een verzoekprogramma naar Lemmer. Een gezellige plaats. Leuke winkels 

bekeken en daarna op een terrasje voor een kopje koffie “met”. Dicht bij de brug en sluis waar de 

boten regelmatig voorbij kwamen. Rond 11.30 uur weer naar het hotel voor de lunch. Na de lunch op 

weg naar de “Weerribben”. In een overdekte boot 

(plaats voor 50 personen) vertelde de bootsman 

anekdotes en ook waarheden.  Zo humorvol dat de 

stemming er goed in zat. Hij vertelde heel veel over 

het ontstaan en onderhouden van de weerribben en 

over de (water-) planten, otters, ratten en ander 

gebroed. Wij hebben weer veel “namen” geleerd. 



Tijdens de tocht werd door de bootsvrouw koffie/thee geschonken. In een tweede ronde werd fris 

geschonken. Hierna bracht Paul ons weer terug naar het hotel. Rond 18.00 werd gestart met het 

“bourgondisch diner”. Werkelijk voortreffelijk ook overdadig. Tijdens het diner het optreden van 

Marion Maters en partner. Met een mooie heldere stem zijn veel liedjes gebracht. Regelmatig is er fijn 

meegezongen. Zij brachten ook nog een gevarieerde quiz. Rond 22.00 uur werd het muzikaal diner  

besloten. Er is nog lang nagepraat bij een drankje alvorens naar bed te gaan. 

Dag 5 is aangebroken. Koffer inpakken en dan het ontbijt. Voor de groepsfoto is gekozen deze 

onderweg te maken. Helaas is het gaan regenen en van de groepsfoto is niets gekomen. Bij de 

Orchideeën-hoeve een stop om even te ontspannen, iets te drinken en/of te kopen. Na een uurtje werd 

de reis voortgezet richting Harderwijk waar opnieuw een “puik” restaurant voor het afscheidsdiner 

heeft gezorgd. De reis richting Hoofddorp is voortgezet onder lichte regen  tot vlakbij Hoofddorp.  

 

Opnieuw was het droog geworden en zo hebben we een fijne Midweek afgesloten. Dankwoord aan de 

chauffeur door Jaap uitgesproken en onder applaus werden zijn woorden en de repliek van de 

chauffeur beklonken.  Dank ook aan Bep, Jaap en Piet voor de organisatie.  

Het verslag kunt u altijd nalezen op de website van onze KBO. 

 


