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Staphorst is altijd een bezoekje waard!

Maar speciaal als op woensdag 8, 15 en 22 augustus 2018 de alom bekende ‘Staphorst-
dagen’ worden gehouden. Drie dagen, waarop duizenden bezoekers vanuit alle windstreken 
naar Staphorst komen om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met Staphorst, zijn 
cultuur, zijn historie en zijn tradities. Tijdens de ‘Staphorstdagen’ laten we zien dat dit heel 
goed samengaat met het moderne, snelle leven. Terwijl het verkeer voortraast over de A28, 
die Staphorst doorsnijdt, komt de  bezoeker een paar honderd meter verderop even op adem 
bij de sfeer van het met de hand maaien en dorsen van de rogge, oude en vooral agrarische 
ambachten, zoals, strohakselen, touwdraaien, het haren van de zeis of zende, houtbewerken, 
enz. Deze worden gedemonstreerd op het erf van twee originele Staphorster boerderijen. 
Daar is ook een demonstratie te zien van het beroemde Staphorster stipwerk. Ook staan er 
een wisselend aantal antieke motoren, auto’s, tractoren of werktuigen opgesteld. Bovendien 
kan men zich er laten wegen op een dorpswaag uit 1788. Op de minisnuff elmarkt, de 
kinderrommelmarkt of de grote braderie (op de derde dag) heerst altijd een gezellige drukte 
en vindt ieder wel iets van zijn of haar gading. Op het erf van Museum Staphorst 
(www.museumstaphorst.nl) wordt twee maal ‘s middags de kleurrijke klederdracht 
gepresenteerd. In ’t Koetshuus is een expositie over de brandweer. Op de bovenverdieping 
wordt een doorlopende fi lm over de brandweer vertoond. In Museum Staphorst is een 
expositie van fraai houtsnijwerk te bewonderen en op de bovenverdieping een uitgebreide 
expositie over de laatste zilversmid van Staphorst. Wie verder rond wil kijken, kan op de 
eerste en tweede Staphorstdag een ritje maken met een paardentram 
en/of een tractor-huifkar. Zo kunt u ook kennis maken met het 
innovatieve en moderne Staphorst. Ook bestaan er plannen 
om tijdens de tweede staphorstdag opnieuw een 
boerenveiling te houden. De voorbereidingen hiervoor 
zijn in volle gang. Let dus op de posters tegen die tijd. 
Buiten de bebouwde kom, richting IJhorst, staat 
korenmolen ‘De Leijen’, een achtkantige grondzeiler 
uit 1854. Indien mogelijk is deze open voor bezoek. 
In IJhorst zelf, kan een wandeling door  het fraaie 
Reestdal worden gemaakt. Ook een wandeling door de 
boswachterij Staphorst is aan te bevelen. Men kan er 
genieten van de rust en de wijdsheid van dit bijzondere 
natuurgebied. Zo heeft Staphorst de bezoeker altijd heel
veel te bieden. Tijdens de drie Staphorstdagen doen we er 
gewoon nog een schepje bovenop.

U bent van harte welkom.
Bestuur Stichting Staphorst



Roggemaaien  ’s ochtends vanaf ± 10.00 uur 8 of 15 augustus
Roggedorsen  ’s ochtends en ‘s middags alle drie dagen
Demonstraties oude ambachten  hele dag alle drie dagen
Dorpswaag (laten wegen is gratis)  hele dag alle drie dagen
Historische auto’s, tractoren en werktuigen  hele dag alle drie dagen
Boerenveiling (onder voorbehoud bij voldoende inbreng) ‘s middags 15 augustus
Minisnuff elmarkt met o.a.  ‘s middags 8, 15 augustus 
aardewerk en curiosa, houtsnijwerk, en 22 augustus hele dag
folkloretextiel, tweedehands boeken, oude gereedschappen, stipwerk, kleding, schilderwerk, 
schoeisel, nestkastjes, eendenkorven, kniepertjes, pannenkoeken bakken, enz.
Grote braderie ‘voor elck wat wils’  hele dag 22 augustus
Exposities Museum Staphorst *)  hele dag alle drie dagen
en Klederdrachtpresentaties *)  ‘s middags alle drie dagen 13.30 en 15.00 uur
In ’t Koetshuus expositie brandweer hele dag alle drie dagen
en boven fi lm over de brandweer
Demonstratie Staphorster stipwerk  hele dag alle drie dagen
‘Oranje’tentoonstelling familie Figeland  1e en 3e dag
Korenmolen ‘De Leijen’  ’s middags alle drie dagen
Kinderrommelmarkt  ’s middags 8 en 15 augustus
 hele dag 22 augustus
Rondrit paardentram *)  hele dag 8 en 15 augustus
Rondrit tractor/huifkar hele dag 8 en 15 augustus
Obstaclerun Staphorst (www.obstaclerunstaphorst.nl)  ’s middags 8 augustus
4 mijl van Staphorst (www.4mijlvanstaphorst.nl) ’s avonds 22 augustus
Raadt het gewicht van het “Stapperster Beest”,
elke dag prijs!

De activiteiten zijn in het centrum van Staphorst. Het roggemaaien 
aan de Staphorster Kerkweg en korenmolen ‘de Leijen’ (richting 
IJhorst achter restaurant ‘de Molenmeester’) zijn niet op loopafstand van 
het centrum. Tijdens de Staphorstdagen zijn bij Hotel Waanders (zie voorzijde) 
en bij de informatiestand aan de Gemeenteweg de exacte locaties en tijden 
van de activiteiten bekend. Kijk ook op www.stichtingstaphorst.nl
*) is niet gratis

  Wat is er zoal te doen? En wanneer? 

Kom en beleef Staphorst!

(www.4mijlvanstaphorst.nl) ’s avonds 22 augustus
Raadt het gewicht van het “Stapperster Beest”,

De activiteiten zijn in het centrum van Staphorst. Het roggemaaien 



Vo
rm

ge
vi

ng
 e

n 
dr

uk
: D

e 
Re

es
t M

ul
ti

m
ed

ia
 S

ta
ph

or
st

8 augustus 2018
OBSTACLERUN STAPHORST

Aanvang 15.00 uur

22 augustus 2018
voor de 5e keer in successie de

Op zaterdag 8 september 2018 
is de landelijke Open Monumentendag

Aansluitend aan de drie Staphorstdagen 
worden op het marktplein

sportieve evenementen georganiseerd

4 MIJL VAN STAPHORST
Aanvang 19.00 uurAanvang 19.00 uur


