Tijdens de Oogstdag kunnen jong en oud het verleden
beleven. Neem zelf eens de dorsstok ter hand en ervaar
hoe onze voorouders het werk op het land beleefden.
Of stroop de mouwen op en doe de was in de tobbe.
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Tenten van klein tot groot

Dorskampioenschappen

Diverse dames- en herendorsploegen uit Lhee en
omstreken doen mee aan het dorskampioenschap.
Bekijk de strijd en beoordeel zelf: is het ritme goed,
de kleding en vooral: de opbrengst?
De dorskampioenschappen gaan om 11.00 uur
van start.
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Kinderactiviteiten

Met een gratis stempelkaart, verkrijgbaar bij de
kinderactiviteiten, kunnen kinderen de Oogstdag
op hun eigen manier beleven. Op het kinderterrein
vermaken zij zich op een avontuurlijk klim- en
klauterparcours. De kleinsten hebben plezier in de
nostalgische draaimolen. Wie honger heeft bakt een
pannenkoek met zelfgedorst en gemalen meel. En
hoe bijzonder is het om een houten tol te versieren of
‘russen’ te vlechten? Verderop schetsen de kinderen
een kalf, zoals de boeren dat vroeger deden ter
identificatie. Ook kunnen ze de was doen zoals hun
oma dat vroeger deed. Dat valt nog niet mee!

Entree: 5 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Gratis parkeren: o p aangewezen terreinen
Meer info: w ww.oogstdag.nl | info@oogstdag.nl
Facebook: www.facebook.com/oogstdag

“Zoals men zaait, zal men oogsten”
Regel het bij de Notaris.
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Rabobank
Zuidwest-Drenthe

sponsor van de
Oogstdag
Dwingeloo

Samen bereik je meer dan alleen
De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen.
Daarom zoeken we op verschillende manieren de verbinding met de lokale
samenleving, onder andere via sponsoring.

www.rabobank.nl/zwd
Een aandeel in elkaar

Dealer van o.a.:
• Montis
• Leolux
• Gelderland
• Pastoe
• Design On Stock
• Bert Plantagie

Tekst en redactie: Alanda! marketing en communicatie | Vormgeving en ontwerp: Comm|Vorm - communicatie & vormgeving

Beleef en ervaar het verleden

37e

Oogstdag Dwingeloo
‘Boeren, burgers en buitenlui’
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Tijdens de Oogstdag
hele dag geopend!
Dwi nge l oo

-
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Zaterdag 12 augustus 2017
10.00 - 17.00 uur

in Lhee, vlakbij Dwingeloo

		 Alles op een rij

‘Een dag terug in de tijd’
Jaarlijks waant men zich één dag in de tijd van
weleer tijdens de Oogstdag in Lhee, bij Dwingeloo.
Het rustieke dorpje vormt een uitstekend decor
voor een dagje boerenleven anno 1900. Want wie
weet nog hoe de rogge destijds werd gemaaid,
hoe de garven werden gebonden en in ‘gaasten’
gezet, om vervolgens op de ‘miete’ te worden
gebracht? Of hoe de huisvrouwen zich redden
zonder wasmachine en vriezer?
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1	
Oogstakker met dorsmachine
Officiële opening om 10.30 uur
Informatiepunt
2 School anno 1900
3	
Schaapskudde, kinderboerderij,
ambachtslieden
4	
Huisnijverheid, exposities en
zuivelhoek
5 Bakkerij met veldoven
6 Schapendrijven
7 	Demonstratie ‘De Oude Fiets’
8 Oude trekkers
9 Kinderterrein / goochelaar
10 Schilderskring
11 Horecagelegenheid en
Ouddrentse Kledingshow ‘t Aol Volk
12	
De Dwingeler Daansers
13 Boerenboeldag
14 Demonstratie zandtapijt strooien
15 Oogstkoor
16 Dorskampioenschappen

Dorsmachine

Midden op de akker doet de oude dorsmachine het
grote werk, aangedreven door een stoomlocomobiel
uit 1900. De rogge, die in het najaar is gezaaid,
is de afgelopen dagen met de zeis of zelfbinder
gemaaid. De paardenmaaimachine maait de
laatste rogge die, net als toen, wordt gedorst met
de dorsstok of met de dorsmachine. Op deze wijze
worden de korrels uit de aren gehaald. Het stro
wordt in balen geperst of in bossen gebonden.

Even verderop is de
‘paander’ bezig het
‘boelgoed’ aan de man
te brengen. Belangstellenden en bieders
kunnen vanaf 13.00 uur
de kavels in de schuur
bekijken. Om 14.00 uur
start de Boeldag.
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Braderie en oude ambachten

School anno 1900
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Door het hele dorp is een braderie met een combinatie
van oude handelswaar en moderne spullen. Van
handgemaakte manden, klompen en brocante tot
kleding en snoep. Op verschillende plaatsen in Lhee
demonstreren ambachtslieden oude ambachten en
gebruiken zoals schapendrijven, zandtapijt strooien,
manden vlechten en ‘zende haeren’.
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Afsluiting

Aanvang
Tijdlijn
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Schaapskudde

De schaapskudde komt rond half 12 van de hei en
graast wat rond bij de oogstakker. De hoefsmid en
de rietdekker zijn aan het werk.
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Kinderen uit de omgeving laten zien hoe hun
voorouders ruim een eeuw geleden naar school
gingen. Na het arenlezen op de oogstakker gaan
de kinderen naar school waar o.a. de kinderliedjes
van vroeger voorbij komen.
Tijdens het speelkwartier spelen
16
ze de pleinspelletjes van toen.

Oude trekkers

Ronkend staan de oude trekkers klaar voor een rit
in de omgeving tussen 12.00 en 13.00 uur.
Daarnaast zijn ze de gehele dag te bewonderen.
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Boeldag

16.00

17.00

11 Zondagochtend na de Oogstdag vindt er om

10 uur een DRENTSTALIGE KERKDIENST plaats.

’s Avonds is er een FEEST in de feesttent in Lhee!

