
Op de grens over de grens 

 

Agrarische dagen Nijeveen 2015 

Dinsdag 13 oktober 

 

’s Morgens rond 9 uur betreden zo’n 250 Vrouwen van Nu uit heel Drenthe via de rode loper 

Dorpshuis De Schalle te Nijeveen.  In de hal welkom geheten door Aukje Brouwer en Roelie 

Zandwijk.  Daarna ontvangt ieder een gekleurd bandje voor de indeling in 4 groepen. Met 

een kopje koffie of thee en cake of koek nemen de dames plaats in de grote zaal. 

Na een welkomstwoord van Aukje worden de organiserende leden voorgesteld. Rond half 10 

vertrekken de eerste 2 bussen. Even later volgen de andere 2. 

Er zijn 4 programmaonderdelen, voor iedere groep een andere volgorde. 

Als eerste onderdeel beginnen wij (groep groen) aan een rondrit in de omgeving. Over 

Kolderveen (langs de “dorpsdokters”, bekend van de televisie), Dinxterveen naar 

Wanneperveen. Onderweg vertelt Mariëtte enkele wetenswaardigheden en rijden we over 

de provinciale grens.  De buschauffeur Andre weet een en ander te vertellen over het riet, 

een belangrijk product in de Kop van Overijssel. Over de Beulakerweg naar Giethoorn, waar 

3 boten klaarliggen  voor een rondvaart.  Kompleet met vlaggetjes van de Vrouwen van Nu. 

De schipper vertelt over het ontstaan van Giethoorn, gebruiken door de jaren heen. Veel 

huizen langs de gracht zijn niet bereikbaar per auto, dus moet b.v. bouwmateriaal over 

water worden aangevoerd.  Op het Bovenwijde waait het flink, het meer is niet dieper dan 1 

meter.  Na de vaartocht vervolgen  we de rit door de omgeving om via de Bovenboeren naar 

“De Nije” te rijden voor de gezamenlijke lunch. 

 

Na een goed verzorgde lunch vertrekken de 4 bussen voor het middag programma. 

Eerst naar de Steenwijkerstraatweg voor een bezoek aan de melkveehouderij van de fam. 

Flinkert. De heer Koos Flinkert kwam eerst in de bus wat vertellen over de geschiedenis van 

zijn bedrijf, waar zijn ouders in 1957 zijn begonnen. Over de ontwikkelingen door de jaren 

heen en de huidige situatie. Daarna de stallen in, eerst langs de draaimelkstal, via de trap 

naar boven, om van bovenaf te zien hoe de ongeveer 140 melkkoeien  “wonen”. Het 

automatisch voersysteem hebben we in werking gezien. Over de dag verdeeld wordt er 

regelmatig een portie vers voer voor de koeien gebracht.  Na het proeven van drinkyoghurt 



en de mogelijkheid in de kantine een filmpje te zien over de melkstal in bedrijf en het 

afkalven, stapten we weer in de bus. 

Voor het laatste programmaonderdeel in de vroegere melkfabriek “De Venen” werd de 

groep gesplitst. De ene helft naar de Historische Vereniging, de andere helft naar Chocolade 

&  Zo. 

De heer Arend Tissingh van de Historische Vereniging Nijeveen vertelde  dat “De Venen” 100 

jaar in bedrijf is geweest als melkverwerkende fabriek. Thans is de fabriek o.a. in gebruik bij 

KIK, Kunst in Kolderveen en Chocolade & Zo,  Daarna werd een  film vertoond met 

historische beelden van o.a. het melken, melktransport , verwerking, enz.  

Na een blokje kaas, liepen we binnendoor naar Chocolade & Zo. Eigenaar, chocolatier en 

patissier Jeroen Kikkert vertelde ons wat cacao  is, het verschil tussen witte, melk en pure 

chocolade. Daarna liet hij zien hoe bonbons gemaakt worden. Hij produceert ca. 80 á 90 kg 

bonbons per week. Een gedeelte daarvan wordt in de eigen winkel verkocht, wat nu dus ook 

gebeurde. 

Met de bus het laatste stukje naar De Schalle,  waar een drankje met een hapje klaar stond. 

Nadat alle groepen gearriveerd waren sprak Aukje een afscheidswoord  en ontvingen alle 

deelnemers  bij de uitgang  De glossy van Nijeveen, waarop we symbolisch uitgezwaaid 

werden.  

Een goed georganiseerde dag, een leuk en interessant programma met voor elk wat wils. Op 

de grens over de grens in een bruisend Nijeveen. 

 

Sjaan Keijzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


