Nieuwsbrief no 8
Voor belangstellenden van de stichting Boerengoed die geen computer hebben is er een
nieuwsbrief. De nieuwsbrief omvat een deel van de website van stichting Boerengoed.

Historische markt

zondag 26 mei Hengelo (G)

Het is koud en behoorlijk winderig als ik op mijn fiets stap. Gelukkig is het wel droog. Houden we
dat zo?
Al snel na mijn aankomst bij de opslag is Bennie er ook met de auto en kleinzoon als hulpje. Hij blijkt
goed inzetbaar. Bedankt Jens.
Het aankoppelen van de aanhanger met bozem,
fornuis en allerlei benodigdheden gaat
snel. Op naar Hengelo.
De kerk die we vanaf Zelhem zien is de kerk waar we
moeten denken we. Later merken we dat er zeker nog
een kerk is. Deze staat in de steigers en er is niemand
te zien. Hier is het dus niet.
Even later komen we aan op het plein rond de kerk waar de Historische Markt gaat plaatsvinden.
Er wordt al druk gewerkt aan het inrichten van de kramen. Er is van alles: klompenmaker,
stoelmatter, bakker, smid enz. na enig zoeken vinden we onze plek.
Aanhanger afkoppelen en opzetten van de bozem met fornuis gaat redelijk snel. Het fornuis dreigt
nog wel even te kantelen, maar het gaat net goed.
Alles blijft heel.
Het is koud en nog steeds erg winderig vanuit het
noorden zien we aan de haan op de kerk. Dan maar
het fornuis en de vuurkorf aansteken. Worden we
vanzelf een beetje warmer.
Even later zijn de kokvrouwleu er ook met de
etenswaren. Al snel staat de kraam en het fornuis
klaar voor de bezoekers van de markt.
Gelukkig is een buurtbewoner zo aardig om ons te
voorzien van elektriciteit. Voor de poffertjes plaat en de mixer. Is dit wel zoals het vroeger in zijn
werk ging........?
Al snel loopt er veel volk rond bij het fornuis en de kraam. Het koude weer maakt hongerig. De
aardappelpannenkoeken, poffertjes en wafels vliegen de deur uit. Voor wafels met suiker is er
vrijwel de hele dag een wachtrij.
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Al voor twaalf uur is de voorraad aardappelen op en gaat Bennie op jacht naar een zak
aardappelen.
Gelukkig is er een groenteboer open. Dan kan ik weer
schillen naast het fornuis, mijn grote hobby. Gelukkig
krijg ik regelmatig een hapje toegeschoven voor mijn
inzet. Heerlijk!
Want ondanks dat we met zes kokvouwleu zijn, is een
handje helpen bij schillen, fornuis stoken en vuurkorf
vullen en de kassa runnen geen luxe.
Ruim na vijf uur vertrekken we weer. Een geslaagde
dag met veel bezoek en waardering voor onze
keuken.

Meiboom planten

21 mei 2013

Waarom plaatsen we een meiboom? Een Meiboom is een versierde boom. Het oprichten of planten
gaat met verschillende rituelen en feestelijkheden gepaard.
Er worden verschillende soorten bomen gebruikt
zoals de conifeer, es, grove den, berk en de
spar.
In de achterhoek gebruikt men meestal de grove
den of de spar.
De boom wordt meestal op een wagen in optocht
vervoerd en wordt versierd met vlaggetjes,
strikken en linten. Vaak wordt er een gedicht bij
gemaakt.
Het planten van een meiboom is een erg oud
gebruik dat nog steeds in ere gehouden wordt
als vruchtbaarheidsrite bij het begin van de zomer of bij het bouwen van een huis.
Een enkele keer wordt een blijvende boom geplant met daar onder een oorkonde waarop vermeld
staat wie de boom heeft geschonken. Zo ook in dit geval. Onze secretaris heeft een nieuw huis laten
bouwen en de gelegenheid tot het plaatsen van een versierde meiboom deed zich niet voor en
daarom is gekozen
voor een blijvende
boom met oorkonde
met daarop de
volgende tekst:

DEZE BOOM WORDT U AANGEBODEN DOOR:
BESTUUR EN VRIJWILLIGERS VAN STICHTING BOERENGOED ACHTERHOEK.
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Strontkar

voorjaar 2013

Een strontkar of beerwagen was een - meestal houten - kar waarmee in de stad urine en ontlasting
werd opgehaald. De
strontkar ontstond in de 19e eeuw en
verdween met de komst van het riool
en toilet.
Restauratie.
Oude houten karretjes raken in verval
en moeten nodig gerestaureerd
worden.
Eerst lijkt het nog heel wat, maar bij
nader inzien is er heel wat te
repareren.
Diverse onderdelen
zijn totaal verrot.
Oude onderdelen
worden vervangen
door nieuwe, er
wordt zelfs een hele
nieuwe bak
gemaakt. De wielen
werden van nieuwe
houten velgen
voorzien en
de plaatselijke smid
heeft de stalen hoepels
(door verwarming op het smidsvuur) er weer opgelegd. En de wielen zijn weer rij klaar.

Uiteindelijk worden de onderdelen weer bij elkaar gebracht tot een geheel. En het eindresultaat mag
er zijn.
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Paardenmarkt

30 april 2013 Winterswijk

Boerengoed stond 30 april op de paardenmarkt in Winterswijk. Dat het weer en de sfeer goed was is
duidelijk te zien. Voor de koffie en de warme hap was veel animo. Uitleg kan achterwege blijven….

Braderie

8 augustus 2013 Winterswijk

Dit keer een thuiswedstrijd in Winterswijk op de Braderie in het dorp. In eerste instantie zouden we
in de Torenstraat komen te staan, maar het in later de Ratumsestraat geworden.
Het beloofd goed weer te worden op de dag. Donderdag ervoor pakken we met een aantal mensen
de kar met klein spul in. De kramen, stoelen en alles wat ons verder van pas kan komen gaat op
een grote aanhanger. Vrijdagmorgen kan alles zo aangehaakt worden en is het ook snel ter plekke.
Op de ons toegewezen plek in de Ratumsestraat moeten we rekening houden met de doorgang
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voor de hulpdiensten en het zicht op de winkels. Dat is passen en meten. Beetje schuiven met de
kramen en het is naar ieders wens.
De winkelier biedt ons koffie aan. Dat gaat er wel in. Later mogen we de koffie ook
weer ‘weg komen brengen’. Fijn dat het zo kan!
Het inrichten van de kramen met klein materiaal is een aardige klus, maar het verloopt redelijk snel.
We missen een paar planken voor het vastzetten van de diverse molentjes en een paar stoelen. Als
het dan toch een thuiswedstrijd is, dan is het snel gehaald.
Blijkt dat we een paar nieuwe molentjes hebben waar we niet van weten waar deze voor gebruikt
werden. Snijden van peterselie of selderij werd geroepen. Voor het vermalen van noten zijn de
molentjes te klein en niet geschikt omdat ze niet vastgezet kunnen worden. Twee van de drie
molentjes kunnen eenvoudig uit elkaar gehaald worden en schoongemaakt. Vervangen van de
messen kan ook. Maar wat het precies zijn, dat weten we nog niet.
De bozem past goed in het straatbeeld.
Hij trekt veel bekijks. Maar op die momenten staan er op de foto van de bozem alleen ruggen en een paar borden.
Verkoop van koffie en hapjes kan ook
goed op de plek. Ruimte in overvloed!
Elektriciteit van de overbuurman. Die
doet toch al iets met stroom in zijn dagelijks werk en sluit ons aan. Bedankt
voor de service!
Voor de muzikale omlijsting komt is er
een groepje muzikanten met accordeons. Mensen blijven staan kijken. Het
klinkt vrolijk en sommigen doen zelfs
een dansje.
Ook is er een bezembinder gekomen die aan het publiek laat zien hoe het maken van bezem in zijn
werk gaat. Hij maakt er 3 maten; van groot naar klein.
Tijdens het opruimen komen de bezems
goed van pas om de maiskorrels bij elkaar te vegen. Handig!
Voor de kinderen is er een mogelijkheid
om een touw te maken op een ouderwetse manier. Dat trekt veel bekijks. Later
blijkt dat de touw draaier ook nog andere
kwaliteiten heeft dan het touwdraaien.
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Al snel is het een gezellige drukte van mensen.
Winterswijkers, maar ook Duitsers, vakantiegangers. Later moeten we ook nog wat uitleggen in
het Engels en dat is soms toch net wat ingewikkelder dan het Duits. Niet alle woorden komen vlot
naar voren in het brein.
En dan zijn er ook altijd kinderen die graag ergens
aan willen draaien. Maiskolven ontpitten, malen is
al heel leuk. Ook draaien aan meelzakken-klopper
is leuk. Het maakt ook nog een leuk kloppend
geluid. En wat denk je van een centrifuge voor het
scheiden van melk en vet. Dat kost kracht, die er
niet altijd ruimschoots is bij kinderen
Voor de hilarische noot is er een paard en wagen dat midden op het kruispunt voor de plek waar
Boerengoed staat een stevig presentje achterlaat. Als echte ervaren, gediplomeerde(?) krachten
ruimen Riek en Henk het presentje
op.
Een koppel waar je van op aan
kunt! Met een schop die bij het
fornuis hoort is het snel geklaard.
Dan maar even geen schop bij het
fornuis om de asla uit te scheppen.

Internationaal Historisch Festival (IHF)

zaterdag 27 juli en zondag 28 juli Panningen.

Ook dit jaar is Stichting Boerengoed Achterhoek uitgenodigd op het Internationaal Historisch
Festival. Zaterdagmorgen vertrokken, met prachtig weer, Gerrit Hijink en ik al om 5.30 uur.
Eerst naar het Woold om de machinisten Jan Stronks en Pascal Hendriksen van de
puntdraadmachine op te halen en daarna naar Panningen. De machine stond al keurig op zijn
plaats. De vorige dag was Henk Beskers al
met de transporteur naar Panningen
geweest. De kramen waren snel opgezet in
ingericht. Met de machine waren wat
elektrische problemen maar Jan kon dit toch
nog oplossen zodat we op tijd klaar waren
voor wat een mooie dag is geworden.
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Maar…. Er kwamen nogal dreigende donkere wolken aan. De organisatie waarschuwde met CODE
ORANJE en we moeste onze spullen in veiligheid brengen. Dus zeilen op de machine. Zeilen
van de kramen en een droge plek zoeken.
Na 1 ½ uur klaarde het weer op en de rest
van de dag, en ook zondag, was het mooi
weer. Bij de buren werd de dorsmachine
gestart wat nogal veel stof gaf en daar
waren de “wasvrouwen” niet blij mee!
Heel veel tractoren in Panningen met dit
jaar het merk STEYER als thema. De
zondag zijn Henk Beskers, Fried Tuinte,
Jan Stronks en Pascal Hendriksen
geweest.Op zo’n groot festival is het altijd
gezellig druk en aan belangstelling geen
gebrek. Zo’n dag is dan ook vlug voorbij.
De puntdraadmachine en kleinen spullen
zijn weer ingeladen en alles is weer terug
naar Winterswijk.

125 jaar Volksfeest

Winterswijk

In het voorjaar van 2013 wordt de stichting Boerengoed gevraagd om ‘iets’ te doen in de stijl van de
optocht van vroeger. Al snel is het duidelijk dat versierde wagens van vroeger een goede zet is.
Zo treffen de vrijwilligers in de loop van het voorjaar de nodige voorbereidingen om de bolderwagen,
stortkar, melkwagen en de kleine strontkar gebruiksklaar te krijgen voor het Volksfeest.
Nieuwe hoepels worden aangebracht bij de smid in Kotten. Henk maakt wat haast met de renovatie
van de kleine strontkar. Alle bewegende delen worden goed gecontroleerd en zo nodig
gerepareerd. Je wilt natuurlijk niet stil
komen te staan in een optocht. Voor het
comfort komen er redelijk
comfortabele zitplaatsen op de stortkar en
de melkwagen.
Voor alle wagens wordt een geschikt
paard gevonden. Niet alle paarden zijn
geschikt voor het lopen in een optocht met
muziek en veel rumoer.
In de week voor het Volksfeest worden de
bogen op de karren gemaakt.
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Takken van de hazelaar zijn goedgeschikt voor. En die zijn er genoeg in de directe omgeving. De
takken worden toch maar niet vastgezet met spijkers en draad maar met de moderne tagger. Het
werkt sneller en de constructie is steviger. Beschadigingen aan de karren zijn zo ook minimaal.
Het werk vlot goed. De volgende dag gaan de Kokvrouwleu roosjes maken. Dat moet natuurlijk wel
op een ouderwetse manier. Dus niet met de machine! Kost wat tijd, maar dan heb je ook wat.
De mannen zijn intussen bezig met het bekleden van de bogen met dennengroen. Dat bleek nog
ergens in de buurt in ruime mate voorhanden. Met de tagger en wat dun ijzerdraad wordt het een
mooi geheel.
Met koffie en een lunch - dank je wel Jannie - komt ieder de dag door en is het werk toch nog vrij
snel gedaan.
Vrijdagochtend ruim op tijd naar de hal bij houthandel Meerdink. De karren zijn er donderdagmiddag
laat al naar toe gebracht op de aanhanger. De paarden zijn ook aangevoerd en worden
ingespannen. Alles gaat goed en ieder ziet er op zijn best uit. Soms ontbreken de klompen - foei
Willy - of een klein detail is niet authentiek. De melkbussen op de fiets zijn geen stalen bussen
met messing of koperen cijfers, maar aluminium bussen. Dat valt tijdens de optocht veel mensen
wel op!
De eerste dag is het weer goed en
krijgen we veel waardering van het
publiek. Helaas loopt er een hoepel van
de melkwagen aan het eind van de
optocht. Dezelfde middag halen we de
melkwagen weg van de straat en gaat
Henk aan de slag met de reparatie. Die
is goed gelukt!
Zaterdag is het weer iets minder. We
krijgen wat regen op de pet! Toch is alles
naar wens verlopen.
Dank voor alle inzet, met name de
mensen die vrijwillig voor Boerengoed paard en wagen beschikbaar hebben gesteld en mee
gereden hebben in de optocht. Zonder jullie was het niet gelukt. Maar ook zonder de inzet van
alle vrijwilligers was het niet gelukt om het 125 jarig bestaan van het Volksfeest in Winterswijk zo uit
te dragen.
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Bezoek aan de DoskerKearl’s door Boerengoed

7 oktober 2013 Velen Duitsland

Het weer is voortreffelijk. Dus gaan een aantal bestuursleden en adviseurs van Boerengoed zonder
jas op stap naar de DoskerKearl’s in Velen (Duitsland). Een ritje van niks eigenlijk.
Maar toch een wereld van verschil met Boerengoed, zo zal later blijken.
Gelijk bij aankomst is er een hartelijk ontvangst door een delegatie van 4 leden van de
DoskerKearl’s. Allen in een kenmerkende outfit: pet met wit-blauw gestreepte kiel en donkere
broek. Het is voor de DoskerKearl’s een
soort uniform waardoor ze snel herkend en aangesproken worden op manifestaties met veel
bezoek.Al snel blijkt dat schuur waar we de uitleg krijgen over de geschiedenis van de
DoskerKearl’s slechts een klein stuk van alle
ruimte is waar de spullen opgeslagen worden.
Naast een grote ontvangstruimte voor
bezoekers is er een schuur waar alles
opgesteld staat dat te maken heeft met graan.
Alle maten en soorten machines staan er. Van
eenvoudige dorsvlegels tot Claes combines uit
de jaren 70 en alles wat er tussen zit. Alles is
goed te bekijken. Uitleg staat er bij.
Schoolkinderen, maar ook volwassenen
kunnen hier zien hoe vroeger het graan
verwerkt wordt tot brood. Alles kan er gedemonstreerd worden. Een ontdekkingsreis voor kinderen
die vaak denken dat alles uit de fabriek komt
zonder het proces te kennen.
Vervolgens gaan we in kolonne naar een
volgende locatie. Hier is alles ondergebracht dat
te maken heeft met aardappels. Machines voor
poten van aardappels, onderhoud van de velden,
het rooien en sorteren staan in rijen
opgesteld. Soms zijn het heel eenvoudige
machines, soms zijn ze al wat ingewikkelder van
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bouw.
Wat ons opvalt, is dat alle schuren goed water
en winddicht zijn. De pannen sluiten beter op
elkaar aan dan bij de meeste oude schuren
rond Winterswijk.
Het gebint van de schuren is ook anders. Er
zijn geen kolommen in de open ruimte van de
schuur. Het gebint is meer een driehoek
constructie die loodrecht op de muur staat en
zo het dak draagt. De vloer kent zo minimale
obstakels. Deze schuren zijn vermoedelijk niet
gebouwd voor het houden van vee, maar voor opslag en verwerking van de oogsten. Daarom zijn
ze relatief hoog.
Rondleidingen in de diverse schuren voor scholen en volwassenen komen regelmatig voor. Verder
staan de DoskerKearl’s ook op oldtimerdagen, boerenmarkten, oogstfeesten e.d. in de regio.
Het valt op dat er vele machines en werktuigen zijn op allerlei gebied en uit alle tijden. Maar bij
navraag blijkt dat de DoskerKearl’s relatief weinig klein spul zoals molentjes voor worst maken,
bonen snijden en appels schillen in de collectie hebben.
Het hele bezoek door wordt ons al snel duidelijk dat de gemeente en eigenaren van schuren al ruim
20 jaar veel energie en geld in de onderkomens van de DoskerKearl’s steekt. De meeste ruimtes
worden tegen een minimale vergoeding voor langere duur beschikbaar gesteld door de eigenaren
en/of de gemeente.
Het cultuurhistorisch ‘archief’ van de regio blijft zo intact en kan benut worden voor bewustwording
van de geschiedenis. Oude gebruiken kunnen eenvoudig voor het voetlicht gebracht worden.
En dat is iets waar we in de Achterhoek nog steeds niet goed aan toe zijn gekomen.
Wie weet wat dit bezoek teweeg brengt bij alle belanghebbenden: gemeentes, instanties en ook
Boerengoed!

Preuverie

zaterdag 2 en zondag 3 november Brinkheurne

Een unieke proeverij bij hotel restaurant De Lindeboom in de Brinkheurne bij Winterswijk.
Vanaf 10 uur is iedereen welkom en de entree is € 3.50 - inclusief 4 hapjes van traditionele
gerechten.
Net als vorig jaar staat de proeverij voor genieten van ouderwetse gezelligheid, traditie en
genoeglijkheid. Na het proeven van de 4 gratis hapjes zijn er ook grotere porties te koop.
Zie hoe de gerechten bereid worden door de
Kokvouwleu op een old fornuus met boozem.
Allerlei vleesproducten van het slachtvarken
worden tegen schappelijke prijzen verkocht.
Op diverse stands worden streekproducten en
lekkernijen aangeboden uit de Achterhoek. Een
greep uit het aanbod: honing, (geite)kaas, koek
en koekjes, brood, jam en likeuren.
Verder zijn er oud-hollandse bezems,
streekboeken, poppenkleren in klederdrachtstijl,
alledaagse dingen in geschenkvorm en
schilderijen te koop. Er is een stand met
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informatie over dakpanreiniging.
Zo zijn er nieuwe ideeën op te doen voor uw wintergerechten. Of kan de wintervoorraad aangevuld
worden. En wat te denken van een origineel cadeau voor de Sint of Kerst?
Er zijn diverse kraampjes met informatie over ambachtelijke huisvlijt.
En dan is er het vetpriezen. Een borrel hoort er bij.
Het ‘’echtpaar’’ is maar wat blij met de kwaliteit van
het varken. Het varken had nog wel iets meer
roggemeel moeten hebben vinden de echte
deskundigen.
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Er zijn vrolijke klanken van een harmonica gezelschap of het vrijetijds orkest van Winterswijk. Van
alles te koop en te bekijken in de kelder van de Lindeboom.
Voor de goklustigen is er iets te winnen:
Zaterdag moet het gewicht van een ham geraden worden. Zondag is er een streng karbonades
waar het gewicht van bepaald moet worden. Winnaars zijn eer dan ook natuurlijk!
Zaterdag 2 november: Gedeelde prijs: Bennie Oonk en Rini Bevers die met gelijk aantal grammen
het dichts bij het gewicht van de achterham = 14565 gram
Zondag 3 november: Marita Vedder uit Oeding (Dld) zat op 10 gram na het dichts bij het gewicht
van de karbonadestreng = 8785 gram
De prijswinnaars hebben ondertussen hun prijs al thuis mogen ontvangen. Gefeliciteerd!

Tot slot….
Het bestuur
van de
Stichting
Boerengoed
Achterhoek
wenst U
Prettige
Kerstdagen en
een
Voorspoedig
2014
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