Jaarreis naar Tiengemeten, 12 juni 2018
Vroeg uit de veren, op dinsdag 12 juni! Wij vertrekken met twee bussen, richting Tiengemeten. Na
een voorspoedige rit en een korte oversteek met de pont, arriveren wij op dit prachtige
natuureiland. Wij werden ontvangen met koffie en heerlijke ’tientjescake’!
Daarna werden wij verdeeld over verschillende activiteiten, onder leiding van enthousiaste gidsen.
Velen waren ‘oud’-bewoners van het eiland.
Onze groep ging als eerste met de huifkar. De oorspronkelijke bewoners, meestal boeren,
moesten vertrekken omdat het eiland werd aangewezen als natuurgebied.
De gids vertelde over de. Schotse Hooglanders, de bevers en de vele vogelsoorten, die er
permanent of tijdelijk verblijven. De prachtige natuur, de mooie plassen en vijvers, zijn een lust
voor het oog. Sommige van de oude boerderijen doen nu dienst als restaurant, pannenkoekenhuis
of vakantiewoning.
Na deze trip genoten we van een lekkere en uitgebreide lunch, èn uitgerust, èn met een goed
gevulde maag, gingen we naar de volgende activiteit: Het Rien Poortvliet museum. Hier kan men
verschillende werken van hem bewonderen. Rondom het thema Brave Humor laat het museum
prachtige olieverf schilderijen en aquarellen zien. De veelzijdigheid van deze kunstenaar wordt in
deze expositie getoond.
Rien Poortvliet, de tekenende verteller, heeft veel boeken gemaakt. Hij had grote bewondering
voor het werkpaard, dat is te zien in de werken die hij maakte voor ‘Het Briesende Paard’. En
natuurlijk zijn ook de kabouters aanwezig. Op de ‘Kabouterzolder’ kunnen jong en oud naar
hartenlust knutselen, tekenen, verkleden etc. bij vele van ons was een glimlach herkenning te
zien!
Last but not least: Het Landbouw museum. Nadat de mechanisatie haar intrede heeft gedaan, had
dit grote gevolgen voor het boerenbedrijf. Werkzaamheden die eeuwenlang met de hand werden
gedaan, gingen nu machinaal. Veel minder mensen nodig en natuurlijk veel sneller! Doelstelling
van het museum is om deze ontwikkeling van het boerenbedrijf, in die periode, in beeld te
brengen. Er was ook een Meccano tentoonstelling, waar de gids veel over wist te vertellen.
Moe maar voldaan vertrokken we van dit prachtige eiland, om in Teteringen van een heerlijk diner
te genieten. Het was een lange en mooie dag. Ik bedank alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben
gemaakt.
Met vriendelijke groet, Netty

