
Verslag agrarische dag op woensdag 3 oktober 2018 

 

Zoals elk jaar wordt er door de Drentse Agrarische Commissie van de Vrouwen 

van Nu een themadag georganiseerd in de vorm van een excursie. 

Deze dag was nu in Nieuw Buinen. 

 

Wij vertrokken ‘s morgens om kwart voor acht met de bus vanaf Hotel Kuik. 

De dames van Pesse en Wijster gingen ook mee zodat de bus bijna vol was. 

Wij waren met 22 dames uit Ruinen aanwezig. 

 

Langs een mooie toeristische route kwamen we in Nieuw Buinen aan, waar we 

ontvangen werden met koffie/thee en wat lekkers bij de koffie. 

Voorzitster Karin Albring-de Boer heet iedereen welkom  en wenst ons een fijne 

dag.  

De titel van deze dagen (6 in totaal) is “Rondom de kerk, veen, zand en zon 

zorgen voor werk”. Een heel gevarieerd programma, we werden verdeeld over 4 

bussen en we gingen op bezoek bij 4 bedrijven. Wij waren de groenen met Anita 

en Susan als begeleiders. 

 

Ons eerste bedrijf was het Glasmuseum. 

Vanaf 1838 waren er meerdere glasfabrieken in Nieuw Buinen. De glasindustrie 

zorgde vroeger voor veel werkgelegenheid in dit gebied. Hier werkten toen1100 

mensen, maar de omstandigheden waren niet best. Hele gezinnen, ook kleine 

kinderen, werkten hier. Moeders namen de baby mee naar het werk. Ze werkten 

soms wel 18 uur op een dag en verdienden 25 tot 40 cent per dag. Als de 

gezinsleden in ploegen werkten, dan is het begrijpelijk dat van een normaal 

gezinsleven geen sprake was. 4000 kleine glaasjes maakten ze op een dag. 

Lantermans, de eerste directeur van de christelijke HBS te Stadskanaal en 

schrijver van de historisch roman ‘Onder de rook van de valk’ was goed op de 

hoogte van de erbarmelijke omstandigheden. Hij noemde het een beestenboel 

soms. Mensen die ver van de fabriek woonden sliepen soms gewoon in de gang 

van de fabriek en bleven daar van maandag tot zaterdag. Vreselijk en 

mensonterend. 

In het museum staan nog glasmachines, ook hier uitleg hoe men hier mee 

werkte. Zwaar werk, lange dagen en slecht loon. Verder waren er vitrines met 

allemaal glaswerk en andere producten die ze vroeger allemaal gemaakt hadden. 

Verder was er een kamer uit een veenarbeiderhuisje nagemaakt,oude 

gereedschappen en kleding uit die tijd. De glasfabriek is in 1988 gesloten. 

Er was ±150 jaar Glasindustrie in Nieuw Buinen. 

Het terrein werd nadien gebruikt als voetbalveld en het is nu een ijsbaan.  

 

 

 



 

 

Om 11.00 vertrokken we naar het bloembollenbedrijf van de fam.Wollerich in 

Drouwenermond. Het thema is ‘van boer tot bord en tulpenkweker’, oftewel wat 

is er nodig om een bosje tulpen op tafel te zetten. 

Roelof Jan vertelde hoe het proces verloopt van bol tot tulp. Ook hier kregen we 

een PowerPoint presentatie over wat er allemaal moet gebeuren om een goed 

product te bereiken, zodat de bollen over de hele wereld verkocht kunnen 

worden. Ze gebruiken het land 1 jaar voor tulpen en 7 jaar voor wat anders b.v. 

gras. Op dit bedrijf worden 12.000 tulpen geteeld. 

Bij het oogsten doen ze netten tussen de tulpen, zodat er geen zand mee komt. 

Wij kregen bij vertrek de mogelijkheid om bloembollen, uien of aardappels te 

kopen. Het was zeer leerzaam. 

 

Op naar de lunch die werd geserveerd door vrijwilligers in zaal Het Tussendiep. 

Lekkere soep, broodjes en fruit zodat we er ’s middags weer tegen konden. 

 

De reis ging verder via een mooie route naar Odoorn waar we een bezoek 

brachten aan akkerbouw- en energieopslagbedrijf De Jong. 

Op dit bedrijf wordt duurzame energie geproduceerd. Alle daken liggen vol 

zonnepanelen. Ruim 1050 stuks. De productie wordt in een grote accu op het 

bedrijf opgeslagen. Jan Reinier heeft ons laten zien hoe dit proces verloopt. 

Het is een familiebedrijf. Zijn moeder en zijn vrouw hebben het samen geopend. 

Ook zijn ze aangesloten bij de Stichting Veldleeuwerik wat staat voor: 

zien en ervaren hoe voedsel op een duurzame wijze en met respect voor natuur 

en milieu wordt gebruikt. 

Hij was er erg druk mee want organisatorisch komt er heel wat bij kijken. 

Het is een uniek project in Nederland. 

 

Wij vervolgen onze reis naar aardewerkfabriek Royal Goedewaagen die al meer 

dan 400 jaar aardewerk maken. We hebben een rondleiding gehad en kregen 

daar tekst en uitleg over wat er op dit moment werd ontworpen en gemaakt. 

Verder is er van alles te koop in de winkel bij het bedrijf. 

 

Weer terug naar Het Tussendiep waar we nog wat konden drinken en 

Karin Albring-de Boer de dag afsloot. Moe maar voldaan gingen we weer naar 

huis. Een prachtige dag. 

 

Greta Flik 


