Op de koffie bij…..
Lambert Dolfing
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april 2016
door: Cor Doorten
Begin april tref tref ik Lambert Dolfing
onder het genot van een heerlijk bakje
koffie in zijn woning aan de Schoolstraat.
Na het overlijden van zijn echtgenote Aaltje
(2013) woont hij hier samen met zoon
Theo. Er ontstaat bij mij een indruk van
orde en netheid.

Lambert werd geboren in Garminge in de oorlogsjaren (28 april 1943) als 3e uit een gezin van 7
kinderen. Zijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijf.
In zijn kinderjaren bezocht Lambert de lagere school in Balinge. Daarna nog een jaar naar de ULO
in Westerbork. Dit was de opstap voor de 3 jaar durende Lagere Landbouwschool, ook in
Westerbork. Lambert koos ervoor door te leren (wat zeker niet altijd gebruikelijk was) en bezocht
nog 2 jaar de Middelbare Landbouwschool in Assen. Samen met een aantal vrienden uit de
Broekstreek reisden ze toen in de Opel Record van de familie Dolfing naar Assen.
Naast de studie moest er veel worden gewerkt, zowel thuis als in klassenverband vanuit school.
Het hele gezin hielp mee in de huishouding of op de boerderij. Lambert zijn grote liefde was
melken.
Hij kon dan dan ook al op 10-jarige leeftijd zelfstandig melken. Later haalde hij hiervoor diploma’s
en deed zelfs mee aan de Drentse kampioenschappen melken.
Op zijn 17de kreeg Lambert verkering met Aaltje Meijers. Aaltje was een geboren Orvelter en
woonachtig aan de Dorpsstraat. (Het pand waar tegenwoordig Zoo-bizar in is gevestigd). In 1965
zijn Lambert en Aaltje getrouwd en verhuisd naar het Zeijerveld. Als boerenarbeider verdiende hij
daar zo’n drie jaar lang de kost. Inmiddels was in datzelfde jaar 1965 zoon Lambert geboren.
In 1968 gingen ze terug naar Orvelte om het boerenbedrijf van zijn schoonouders voort te zetten.
Aaltje’s vader was ziekelijk en ze besloten samen in de woning aan de Dorpsstraat te gaan wonen.
Omdat oude opa er ook nog woonde leefden ze samen met 4 generaties onder één dak.

Toen er in ’68 een woning aan de Brugstraat (voormalige woning van ondermeer Hendrik Wolting)
beschikbaar kwam zijn ze hier naar toe verhuisd. Hier werd zoon Theo in 1969 geboren. Begin
jaren ’70 zijn ze weer terug verhuisd naar de Dorpsstraat. In deze periode werd in 1972 dochter
Geesje geboren.
Naar aanleiding van de opkomst van het toerisme in Orvelte en de daarbij behorende behoefte om
actieve boerenbedrijven uit het dorp te weren werd door de Stichting Orvelte de stal bij de huidige
boerderij aan de Schoolstraat gebouwd. De familie Dolfing werd gevraagd te verhuizen naar deze
nieuwe locatie waar ze hun bedrijf konden voortzetten.
Dit verklaart ondermeer dat de stal met hout is bekleed en het dak van riet is voorzien.

In 1975 zou de verhuizing plaatsvinden.
Maar omdat tijdens de bouw de stal na
hevige wind in elkaar stortte, werd de
verhuizing een jaar uitgesteld. In datzelfde
jaar (1976) werd dochter Janine geboren.
In de jaren ’90 heeft de familie Dolfing de
boerderij gekocht van de Stichting Orvelte.
Aaltje overleed na een kort ziekbed op 25
februari 2013.
Lambert is nog goed fit. Hij melkt nog
steeds 2 x daags op de boerderij welke
inmiddels is overgenomen door de zonen
Lambert en Theo. Lambert houdt van
fietsen. Het herstel na de twee recente
knieoperaties gaat voorspoedig.
Tot kort voor de knieoperaties heeft hij
wekelijks sportverenigingen in Witteveen
bezocht om daar te gymmen en
volleyballen. Samen met Jans Prenger heeft
jij dit bijna 35 jaar volgehouden.
Een andere grote hobby van Lambert is
mollen vangen. Geregeld fietst hij rond om
te kijken of er nog wat in de uitgezette
klemmen zit. “Afgelopen weekend nog, had
hij er drie te pakken”

Als het even kan bezoekt Lambert alle in Orvelte georganiseerde activiteiten. Een grote drang om
in het dorp sociaal bezig te zijn. Blokgooien, kruisjassen, klootschieten, barbecuen, neutieschieten
enz., Lambert doet mee.
Lambert heeft door de jaren vele bestuursfuncties bekleed. Kort geleden is hij na 33 jaar
afgetreden als penningmeester van de Boermarke Orvelte.
Verder was Lambert in het verleden actief in de ijsvereniging, schoolbesturen,
begravenisvereniging en in de organisatie van de Middenveld-tentoonstelling.
De klok loopt al mooi richting half twaalf, tijd om af te ronden.
Lambert zegt: “ Moet nog eerpels schillen, um 12 uur mot ’t eeten op taofel staon”

