
Dragtdag     2007      Dragtdag 

 

Het programma voor de Dragtdag die dit jaar op zaterdag 11 augustus wordt gehouden luidt –bij benadering- als volgt: 

 10.00  Aanwezig bij de IJsvogel 79 in Vriezenveen, vertrek uiterlijk 10.15 uur 

 11.00 Bezoek Zuivelboerderij De Koopman, Markelo  

 12.15 Picknick omgeving Rijssen 

 13.30 Ritje met het “leemspoor” in Rijssen 

 14.45 Bezichtiging “dingplaats” bij Markelo 

 15.30 Bezoek fuchsiatuin en aansluitend “boerenminigolf” spelen bij Erve Knopert, Markelo 

 18.00 Barbecue bij de IJsvogel 79 in Vriezenveen 

  

Bij zuivelboerderij De Koopman wordt op ambachtelijke wijze boerenyoghurt, vla en heerlijke kaas gemaakt, alles 

zonder toevoegingen. We drinken eerst koffie en krijgen daarna uitleg over het productieproces, en uiteraard is er 

gelegenheid producten te kopen. 

Zo'n 100 jaar geleden waren er in Rijssen nog zo'n 15 steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren '60 van de vorige 

eeuw tot 4 was geslonken.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 hadden deze 4 steenfabrieken in Rijssen 

een smalspoor in bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen Rijssen en Markelo was een 

smalspoornet ontstaan van zo'n 12 km lengte. Sinds eeuwen worden er in en rond Rijssen stenen gebakken van de leem 

die hier in de ijstijden is gekomen. Allereerst werd de leem (of keileem, omdat er zoveel zwerfkeien in worden 

gevonden) bij de vindplaatsen tot stenen en dakpannen gebakken. Later ging men de leem over steeds grotere 

afstanden vervoeren naar de steeds groter wordende steenfabrieken. Als brandstof voor de veldovens werd turf en hout 

gebruikt, in de omgeving ruim voor handen. In de eerste jaren kon men zich nog redden met paard en wagen. Maar 

vanaf 1907 ging het transport tussen Markelo en Rijssen per spoor. Eerst nog voorzichtig: men kocht rails voor de helft 

van het traject, toen ongeveer 4 km. In het leemwinseizoen, van april tot oktober, lagen de rails van de Hoch tot de 

stortplaats. Deze stortplaats is nu nog te herkennen in het landschap. In de echte campagnetijd, van oktober tot april, 

werden de rails van de stortplaats tot de fabriek gelegd. Het waren lichte rails, dus eenvoudig te verplaatsen. In Rijssen 

waren er aan het einde van de 19e eeuw ongeveer 25 dakpannen- en steenfabriekjes. Er ontstond in totaal een H-

vormig smalspoornet van zo’n 12 km, met op enkele gedeelten dubbelspoor om passeren mogelijk te maken. De 

dienstregeling was eenvoudig. Volle treinen hadden voorrang op lege treinen. Als ze elkaar tegenkwamen op het 

enkelsporige traject, reed de lege trein achteruit tot een wisselplaats. We maken een ritje met dit spoorlijntje en kunnen 

het kleine museum bezichtigen. 

  

De Dingspelerberg is één van de vijf heuvels rondom Markelo en is genoemd naar de Saksische dingplaats (plaats 

waar recht werd gesproken) die er zo'n 800 jaar geleden moet zijn geweest.De dingplaats bestond uit drie lindebomen 

met een afgebakende, omheinde ruimte. De dingplaats op de Dingspelerberg is enkele jaren geleden gerestaureerd. 

Tevens is er een officiële "dependance" van de gemeente, zodat men op deze historische plek in het huwelijk kan 

treden. De dingplaats maakt ook deel uit van het gemeentewapen van de vroegere gemeente Markelo. Nadat de rechter 

zijn oordeel geveld had, werden de ter dood veroordeelden terechtgesteld op de Hulpe, een heuvel die een paar 

kilometer verderop gelegen is. 

Midden in het fraaie en rustieke landschap van Markelo kunnen we genieten van veel pracht en praal in de prachtige 

fuchsiatuin van erve "Knopert". De tuin is ingericht met honderden soorten fuchsia's en kuipplanten en is een lust 

voor het oog. Lekker weg dromen bij de kleurrijke taferelen en vanuit het prieeltje kunt u al dat moois even geheel op 

u laten inwerken.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Markelo
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dingplaats&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lindeboom
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Hulpe&action=edit


  

Boerenminigolf is een kruising tussen boerengolf en midgetgolf. Er zijn verschillende banen met hindernissen 

(boerengebruiksvoorwerpen) en het is de bedoeling om de bal met de houtklomp (stick), via de hindernissen, in zo min 

mogelijk slagen bij het eindpunt te krijgen. Er is 1x koffie, thee of een frisdrankje bij de prijs inbegrepen. 

 

Om de kosten te beperken (de kosten van zuivelboerderij, treintje en boerenminigolf komen in totaal al op zo’n 12 

euro per persoon) kiezen we er dit jaar voor een barbecue (vlees en vis) te organiseren, kost wat meer geregel en 

gedoe, maar minder euri’s. Bij mooi weer in de tuin, bij minder mooi weer in de garage (dus svp de stoelen en tafels 

voor de picknick bij de hand houden).  

 

Wij (Gerrit en Jannie) schieten de kosten van alle activiteiten vóór. De afrekening volgt later (wat eventueel over is 

van de bbc verdwijnt bij ons in de diepvries of koelkast en is voor onze rekening, we gaan wel uit van een gemiddeld 

bedrag per persoon voor de bbc + drinken, we gaan niet bijhouden wie wat eet en/of drinkt).  

Zoals het nu lijkt zullen Berdine en Frank niet de gehele dag meemaken, die kosten kunnen we prima apart berekenen. 

Zijn er meer parttime deelnemers dan horen wij dat graag even, zodat we er rekening mee kunnen houden.  

Voor Dennie rekenen we dit jaar ¾ en voor Lisiane de helft van de kosten en voor moeder natuurlijk niets. 

 

Groeten,  Gerrit en Jannie 


