
 
 

Verslag van de Agrarische Excursie Dagen 2014. 
 

Het is de goede gewoonte dat degene die uit de Provinciale Agrarische Commissie Drenthe gaat het jaar ervoor 
de Agrarische Excursie dagen mag organiseren. Dit jaar was dat Stiny van Bergen. Zij heeft dit samen met vier 

dames uit haar eigen afdeling Odoornerveen en vier dames van de afdeling Odoorn georganiseerd.  
 

We hebben het over de Agrarische Dagen in Drenthe van 2014.  
In het dorp Exloo waar de start was, waren de verkeersregelaars druk bezig alle auto’s en bussen een plekje te 

geven. 
Veertien honderd vrouwen hadden zich opgegeven voor deze dagen.  

Iedere dag weer, zes dagen lang stroomde het dorp vol met vrouwen die mee wilden doen aan het programma. 
Er was dit jaar een extra dimensie toegevoegd. Aan iedere deelnemer was gevraagd om een potje jam mee te 

nemen, eigengemaakt of gekocht. Deze potten jam zijn bestemd voor de voedselbanken in Drenthe.  
Uiteraard werd hieraan gevolg gegeven en iedere dag weer stond de tafel vol met allerlei kleuren jam.  

 
Allereerst bezochten we het LOFAR project. Gidsen van LOFAR gaven uitleg over dit project. Ongetwijfeld zullen 

er vrouwen geweest zijn die er alles van snapten, maar ook veel die alleen maar verwonderd waren. 
Grote drassige velden, met een gracht eromheen, vol met kleine antennes, die weer verbonden zijn met een 

hele grote computer in Groningen. Met deze antennes proberen de wetenschappers het grote mysterie van het 
heelal te ontrafelen. 

Ze kijken ermee in verleden en toekomst; een wonderlijk gebeuren. 
 

Iets minder onbegrijpelijk zijn de proefboerderijen, waarvan we er een bezochten in Valthermond.  Daar 
kunnen we ook weer wat van leren. Wij werden bijgepraat over meststoffen, bestrijdingsmiddelen, nieuwe 

gewassen, drassige en droge grond, etc. 
Dhr. Hoeksema vertelde vol enthousiasme over het bedrijf  dat hij mag leiden. Prachtig om te zien dat iemand 

zo gedreven is. Storm en regen deerden hem niet. Weggedoken in onze jassen bleven wij vol aandacht 

luisteren, maar vooral ook kijken naar de gewassen die hij ons toonde.  

In totaal werken er 500 medewerkers verspreid over verschillende proefboerderijen in ons land.  

Er wordt heel nauw samengewerkt met diverse universiteiten o.a. Universiteit Wageningen en samen proberen 
ze onze gewassen te verbeteren. 

  
Hierna was het tijd voor de inwendige mens. 

In de zalen van de Fam. Tuin, Diner-Cafe Bussemaker in Exloo was het heerlijk warm.  
We konden genieten van een prima lunch.   

 
‘s Middags gingen we naar Stoeterij Tewis. Bij binnenkomst zagen we gelijk al, zo hoort dat dus te zijn in de 

stallen, brandschoon, alles opgeruimd, de paarden schoon, kortom perfect. 
Ook hier een enthousiaste eigenaar die ons wel een hele middag had kunnen bezighouden. 

Hij vertelde over de paarden, de concoursen, het voorbrengen van de paarden, het verbeteren van de 
paardenrassen,  maar ook vertelde hij ons over de interessante reizen die hij maakte voor en met zijn paarden, 

naar Arabische landen, Rusland en natuurlijk binnen Europa. 
Het is een wonderlijke wereld, de paardenwereld. 

 
Daarna reed de bus ons door het prachtige landschap van onze gemeente Borger-Odoorn. In iedere bus was 

ook een gids aanwezig die ons het een en ander vertelde van deze omgeving. Tegen vier uur waren we terug in 
Exloo en kregen we een drankje en een hapje voordat we huiswaarts keerden. 

 
De afsluiting van de zes agrarische dagen begon met de overhandiging van de potten jam en een cheque van  

€ 500,00 aan dhr. Harrie Timmermans voorzitter  van de voedselbank regio Noord-Oost en tevens voorzitter 
van de voedselbank Zuid-Oost Drenthe. Hij was daar bijzonder blij mee.  

 
Op de laatste  dag werd iedereen door de voorzitster bedankt die op wat voor manier heeft bijgedragen om 

deze Agrarische Excursiedagen mogelijk te maken. En ook iedereen kreeg een attentie. 
Ook een extra woord van dank aan alle sponsoren, die wel heel gul waren geweest dit jaar.  

  
Ina Krikken van het provinciaal bestuur sprak ook een dankwoord. 

 
De voorzitster van de Agrarische Commissie Karin Albring bedankte Stiny van Bergen en haar team voor de 

prachtige dagen.  
 

Voordat de dames naar huis gingen kregen zij een tasje vol verrassing van verschillende sponsoren. Leuk is 
dat. En buiten hadden de dames nog een verrassing, een koeltas met verschillende soorten aardappelen. 

 
Wij als organisatie team zijn blij dat ook alles zonder calamiteiten verlopen is. 

Want dat is ook heel bijzonder, als je met zoveel mensen onderweg bent.  
Wij kijken met een tevreden gevoel terug op zes heel geslaagde dagen.  

 
Werkgroep Agrarische Excursiedagen 2014. 

 
 


