Agrarische excursie dag naar de Noordoostpolder.
Woensdag 11 oktober 2017 gingen we met 25 dames met de bus naar de
Noordoostpolder voor de Agrarische dag.
In Pesse stapten de dames van Pesse en van Oosterhesselen bij ons in de bus,
zo gingen we op pad met een bus vol dames.
Na een mooie tocht door de weerribben en de polder kwamen we om 9.15 uur
aan bij Café Restaurant de Goede Aanloop in Tollebeek.
Daar stonden de dames van de Agrarische Commissie Drenthe ons op te
wachten, na de koffie gingen we in de bus voor een rondrit door de polder. Eerst
naar Urk en door het mooie landschap naar Schokland.
De gids die bij ons in de bus was kon daar goed over vertellen.
Hij kwam na de watersnoodramp van 1953 in Zeeland naar de Noordoostpolder.
In het boek van “Tranen op het land” is hier veel over te lezen.
Om 11 uur kwamen we aan bij de witlof kwekerij van de Fam. de Vries.
Dat was heel mooi om te zien hoe de witlof groeit, wordt verpakt en op transport
gaat naar de consument.
Voor meer informatie www.flevolof.nl
Na de lunch weer in de bus naar de windmolens van het windpark aan het
IJsselmeer.
De gids kon hier veel van vertellen, hij was van de 11Beaufort een bureau wat
voor lichting geeft over windmolens. Voor meer informatie www.11beaufort.nl
Toen ging de reis naar Renne streekproducten waar we even lekker konden rond
kijken en wat kopen. Veel dames gingen met een tasje naar huis.
www.rennestreekproducten.nl
Daarna gingen we naar het melkveebedrijf van de Fam.Hettinga
Een modern melkvee bedrijf met 4 melkrobots, het voeren van de koeien ging
ook automatisch en een groot strohok voor de droge koeien.
Een mooi bedrijf waar de boer ons rond leidde en uitleg gaf.
Om half 5 gingen we samen afsluiten in De Goede Aanloop en weer in de bus
naar huis.
We hebben een mooie leerzame dag gehad en we bedanken de Agrarische
Commissie voor het vele werk wat zij gedaan hebben, ook de bus van Boerhof
bedankt.
Trijnie en Marry

