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DAGTOCHT KLEDERDRACHT VAN STAPHORST
ZATERDAG 25 JUNI 2022
Staphorst, een gemeente met vele gezichten, spreekt tot de verbeelding.
Met een beetje geluk krijgt u, als we Staphorst binnen rijden, al een voorproefje van de klederdracht te zien.
De lange lintbebwouwing met haar kleurrijke boerderijen, de klederdracht, die nog steeds volop gedragen wordt, en
de vele tradities en gewoonten, maakt Staphorst tot een unieke gemeente.
Het museum biedt volop de gelegenheid om het cultuurrijke heden en verleden van Staphorst te ontdekken.
Museum Staphorst is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op een typisch Staphorster manier is
ingericht. Het woongedeelte bevindt zich nog in oude staat en in het gedeelte dat vroeger de stal was,
vindt u een ( wisselende) expositie waar streekdracht, sieraden en volkskunst tentoongesteld worden.
Maar het summum is toch wel de klederdrachtshow die we te zien krijgen in het museum.
Klederdrachten zijn ingewikkeld en het kost veel tijd, oefening en zorgvuldigheid de vele onderdelen van het
kostuum op de juiste wijze te plooien, te schikken, vast te spelden of te knopen.
Alle onderdelen hebben ook een naam. Wie kan dit alles beter onthullen dan een in Staphorst geboren en getogen
vrouw. Op werkelijk amusante wijze vertelt zij al showend over de diverse kledingstukken.
Het vakkundig inbakeren van baby’s bijvoorbeeld zal u in uw mening sterken dat de kindertjes van tegenwoordig
het stukken beter hebben.
We arriveren om circa 18:00 uur, weer in Amstelveen
Koffie met gebak bij Restaurant Bremerbergse Hoek in BIDDINGHUIZEN
Warme lunch bij Restaurant Zwartewater in ZWARTSLUIS
Entree Museum Staphorst in STAPHORST
Klederdacht show bij Museum Staphorst in STAPHORST
Vertrek:
Via:

ZATERDAG 25 JUNI 08:30 uur

Wimbledonpark 2, Ingang DVH / Warenhuis Magazijn 1181, zijde Handelsweg
Keizer Karelweg, bushalte Kruiskerk / Stadionplein, Total Tankstation.

Thuiskomst: Rond 18:00 uur arriveren we weer in Amstelveen
Prijs: Leden € 74,00

K/G, Warme lunch, entree Museum en Klederdracht demo

Heeft u 3 dagen voor vertrek nog geen bericht ontvangen? Bel dan de secretaris, Tel. 023-5652698
Leden die over een E-mailadres (Niet het KLM E-mailadres) beschikken worden vriendelijk verzocht dit door te
geven, zodat zij het bulletin via de elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen.
E-mailadres: secretaris@klm-excursie-vereniging.nl Website: https://www.klm-excursie-vereniging.nl
Leden die het bulletin op elektronische wijze ontvangen kunnen hun inschrijving via een email opsturen.
Leden die via de post inschrijven zenden hun strookje naar:
W.J.J.M. Berkhout
Kuinderbos 11, 2134 KM HOOFDDORP
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