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Nieuwsbrief no 9 

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. 

 
Wenninkhof       Winterswijk-Meddo – weekend 15 en 16 maart 
 
Het lijkt erop dat deze dagen het zonder een verslag moeten doen. De inkt in de pen zal wel te koud 
zijn geweest en het fototoestel vergeten. 
 
 
Paardenmarkt          Winterswijk – Paardenmarkt – 26 april  

 

Na de nodige voorbereidingen worden kramen, fornuis, bozem en tenten de dag voor de Paardenmarkt 
al naar de locatie Scholtenbrug getransporteerd. De tenten worden snel opgezet en met sjorbanden 
extra vastgezet. Je weet maar nooit met het weer in Nederland. 

Zaterdagmorgen is het nog vrij 
donker als de vrijwilligers van Boe-
rengoed aankomen op de Schol-
tenbrug. De kerkklok geeft nog 
geen 5.30 uur aan. Dat lijkt erg 
vroeg, maar er moet ook veel ge-
daan worden voor de Paarden-
markt om 8.00 uur van start gaat. 
De schoorsteen van de bozem 
rookt al snel. 
Het is de bedoeling dat het orga-
niserende comité van de Vereni-
ging Volksfeest geniet van een 
ontbijt vooraf aan de markt. Een 
traditie die we graag in stand wil-
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len houden! En dat wil zeggen dat er koffie en gebakken eieren moeten zijn. En wat te denken van de 
spekpannekoeken. Gelukkig werkt het weer mee en loopt alles op rolletjes. 

Na een welkomstwoord van de voorzitter van Boerengoed zit iedereen al snel te ontbijten. Voor ieder is 
er wat wils. De voorkeur voor de spekpannenkoeken en gebakken ei is goed merkbaar. Het fornuis 
heeft een oven om pannenkoeken warm te houden. Handig een combinatie van fornuis en oven. 
Na afloop blijkt dat er flink is gegeten. Het valt direct op dat het brood niet favoriet was. Dat is heel be-
grijpelijk met de kookkunst van de kokvouwleu. 

Al snel lopen er allerlei mensen 
rond op de Scholtenbrug. Ze 
kijken wat bij de spullen van 
Boerengoed, nemen een kopje 
koffie met koek en gaan natuur-
lijk ook op de paardenmarkt 
kijken. Het is een levendig ge-
zicht. 
Koffiezetten is een stevige klus. 
Daar hebben we een deskundi-
ge voor! Nee verkopen kan 
natuurlijk niet. Dus moet je op 
tijd voor water zorgen en weer 
een kan koffie zetten om de 
iedereen te kunnen voorzien 
van koffie. Al snel blijkt dat ik 
een gave heb voor waterhalen. 

Veel bezoekers willen niet al-
leen koffie, maar ook nog een ontbijtje. Daar is aan gedacht! En al snel zitten er mensen te eten en te 
drinken aan de tafels die we er neergezet hebben. De tafels zijn van en fleurig kleedje voorzien. 

Sommigen hebben al zin in iets anders dan koffie. Gelukkig is daar ook in voorzien door Boerengoed. 
Er is bier, fris en wijn te koop. En 
dat allemaal op de juiste tem-
peratuur! 
Gaandeweg wordt het drukker 
en is het gezellig. Er lopen men-
sen rond met kinderen. Die ko-
men kijken naar de paarden en 
het ringsteken en de kinder-
markt. Gelijk komen ze ook kij-
ken naar alles wat er door Boe-
rengoed is opgezet. Maar na-
tuurlijk loopt er ook ‘paardenvolk’ 
rond die voor de markt zijn ge-
komen, maar ook aan de inwen-
dige mens denken. Het blijft de 
hele dag gezellig druk. Er is van 
alles te doen en te zien. 



 
 

3 

 

Rond een uur of drie wordt het minder druk. De activiteiten zijn afgelopen en we gaan de spullen weer 
transporteren naar de opslag. Dat kost best veel tijd, maar vele handen maken licht werk. 

Tegen 4 uur is afgebroken, ingepakt en klaar voor transport. 

 
Lente Fair              Winterswijk – de Esch - 17 mei  
 

Transport van de kramen en machines is vrijdag al gedaan. Het opbouwen van de kramen is vrijdag 
ook grotendeels gedaan. De organisatie is blij met de grote kramen. 

Als we zaterdag arriveren bij de 
Vrije School de Esch aan de 
Rusthuisstraat hoeven we alleen 
de spullen uit de aanhangers te 
pakken. We zijn met drie man 
toch nog meer dan een uur be-
zig om alles te ordenen. Het 
huishoudelijke spul bij elkaar en 
het gereedschap op de andere 
kraam. 

We komen ruimte tekort en be-
sluiten op de deksel van de kar 
ook nog het en ander tentoon te 
stellen. 

 

 

 

Gerrit heeft weer een fraaie 
verzameling molentjes en ande-
re huishoudelijke spulletjes in-
gepakt.  
Ook aan gereedschap is ge-
dacht. Een keur aan melkcentri-
fuges, handgereedschap, spuit-
installaties en dergelijke. 

Verder is er een koe. Een 
melkmachine en een aardap-
pelpoter mee.  En let op: alles 
draait! 
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Voor de kinderen is er een mogelijk-
heid om het melken met de hand 
onder de knie te krijgen.  Toch moei-
lijker dan ze denken. En je krijgt er 
geen cijfer voor! 
 

De oude generatie vindt het ook leuk 
en snuift wat nostalgie op. Ze kan 
het nog. Applaus! 

Het lijkt wel of Bennie het niet kan 
geloven wat hij ziet 

 

 

 

Henk Oonk krijgt het voor elkaar dat 
hij bijna een hele kluwen touw ver-
bruikt op de dag.  Zou het komen om 
dat het dit keer gratis is? Of zou het 
mooie weer een rol spelen?  
Tot het eind van de dag is hij in de 
weer. Gelukkig kan ik hem al een 
beetje helpen. Al ben ik er nog lang 
niet zo handig in. 
Oefening baart kunst. Dus komt het 
wel goed! 

 

 

Als iedereen bijna weg is gaan we de 
boel weer opladen en is het alsof er 
niets gebeurd is die dag. Het school-
plein en de parkeerplaats is weer 
leeg. Er zijn wel wat maiskorrels ach-
tergebleven uit de molen. Goed voor 
de duiven in de buurt.  
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Uitje met de vrijwilligers Boerengoed         Emsflower (Emsbüren) – donderdag  22 mei 

Ons jaarlijks  “uitstapje” als onderbreking van al het werk dat er gedaan moet worden zijn we met 30 

vrouw/man  naar de grootste kwekerij van 

planten in Europa.  

We vertrokken om 13.00 uur bij gebouw 

Wilhelmina in Kotten met de bus van Theo 

Travel. 

Aangekomen was er eerst  “Kaffee und Kuchen”. 

We kregen een rondleiding onder leiding van 

Gerard Lemmens die ons vertelde over het reilen 

en zeilen bij Emsflower en natuurlijk over de 

manier van kweken van al die (650.000.000 per 

jaar) planten. 

 

We kregen ook te zien hoe de plantjes 

automatisch gepot worden en in de immens 

grote kassen (45 ha) geplaatst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren ook planten te koop! Dan moet je 

ook nog even nagenieten. 
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Dat was het dan weer. Een aantal (dames) met een mooie orchidee of  lekkere  tomaten naar huis. 

We hopen als bestuur dat dit weer helpt voor de inzet/plezier  van de vrijwilligers het komende jaar. 

 
Fiets4daagse                   Winterswijk-Woold – woensdag 2 juli  

 
Een week van te voren werd alles klaar gezet op de wagens, het fornuis glimmend gepoetst en alle 
inkopen gedaan. 
's Morgens om 9.00 uur werd alles klaar gezet op het parkeerterrein bij verenigingsgebouw Juliana in 
het Woold waar we gebruik mochten maken van hun sanitaire ruimtes. 
Om 10.00 uur was de koffie 
klaar, de soep warm en de 
eerste pannenkoeken reeds 
gebakken.Wij waren er klaar 
voor, het duurde echter nog een 
klein uurtje voordat de eerste 
deelnemers aan kwamen 
fietsen. 
Rond het middag uur werd het 
gezelligdruk en menigeen stapte 
van de fiets om even de benen 
te strekken, iets lekkers te 
nuttigen. 
Er was veel belangstelling voor 
de uitgestalde molentjes en 
andere attributen van Boeren 
Goed   
ook de melkmachine en de 
aardappelpootmachine trokken 
veel bekijks.  
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Rond 13.00 uur kwam organisator 
B. Bengevoort even langs om te 
vertellen dat er die dag 1150 fietsers 
waren gestart. (nederlanders, 
duitsers en zelfs belgen zij 
gesignaleerd). Er stond ons dus nog 
heel wat te wachten en inderdaad 
het bleef maar aankomen en 
afstappen. 
Op enig moment was het reuze 
gezellig mede door het mooie weer 
en ook door de gezellige achter- 
grond muziek uit geluidsinstallatie 
van W. Konings. 
Rond 17.00 uur werd er opgeruimd,  
nog even met z'n allen nagezeten 
en de laatste worstjes,  pannen- 
koeken en yoghurt met pruimen 
opgegeten. Om 18.00 uur gingen 
we voldaan huiswaarts. 

 
Piet pop                 Winterswijk  – zaterdag 5 juli  

 
Het is in de zaterdagochtend goed weer als we rond half negen arriveren om voorbereidingen te treffen 
voordat het publiek komt. Het weer is opperbest al beloven de voorspellingen weinig goeds voor de 
dag. 
Het fornuus en de bozem plaatsen is altijd een klus die je moet doen met een paar man. 
We hebben al snel allemaal een bakje koffie gepakt en  
De kramen voor de uitgifte hebben een opzet gekregen waardoor er meer overzicht is voor iedereen. 
Handig bedacht heren timmerlui! 
Er komen steeds meer mensen die de kraam vullen met spullen. Het oogt steeds gezelliger. Gelukkig 
hebben we de kramen voor de andere standhouders en onszelf vrijdag al geplaatst. Dat scheelt weer 
een uurtje eerder beginnen. 
 
In de loop van de dag is het soms vrij druk, soms rustig. De spelletjes voor de kinderen zijn wel een 

succes. Ook de 
aardappelsorteerder laat velen - 
jong en oud – verbazen. 
 
In de middag nemen Wim en ik het 
touwdraaien onder onze hoede. 
Henk heeft alles goed uitgelegd, 
maar toch gaat het een paar keer 
fout. Blijkbaar is het toch moeilijker 
dan je denkt! Of zijn wij zo …? 
 
Aan het eind van de dag wordt het 
weer steeds slechter. Tijdens het 
afbreken van de kramen regent het 
soms flink en moeten we schuilen 
om niet kletsnat te worden.  
 
Rond zeven uur is het meeste 
transportklaar of al op weg naar de 
stalling. 

  



 
 

8 

 

Internationaal Historisch Festival      Panningen  – weekend 25 – 26 juli 
 

Het weekend van 25-26 juli waren we weer present in 
Panningen met de PUNTDRAADMACHINE. 

Dit jaar was het extra spannend omdat de machine in 
een nieuwe opstelling voor het eerst weer werkte. 

Vrijdag is de machine gebracht. Zaterdag gingen Henk Beskers, Gerrit Hijink en Wim Oonk al vroeg 
naar Panningen. 
Het ”bedrijfsklaar maken” van de machine is door de nieuwe opzet een stuk gemakkelijker en sneller. 

 

Om 9.15 uur werd de machine gestart en om 17.00 uur weer uitgezet! 

Er was vanaf begin tot eind veel belangstelling. De machine heeft nu een snelheid van ongeveer 25 
meter per uur. De productiesnelheid ligt op ongeveer 800 meter per uur ! Hierdoor is voor het publiek 

de werking goed te volgen. 

 

 

Het proces van de 
“punten”maken. 

 

Op zondag waren Fried Tuinte, 
Bert te Winkel en Herman 
Geurkink de machinisten. 
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Het torderen van de draden en op een klos wikkelen. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zaak moet wel goed gesmeerd blijven. Dus aan het werk!  
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Ook de dames hebben belangstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      De elektrische centrale. 
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Er was nog veel meer te zien… Maar we waren wel de enige met een PUNTDRAADMACHINE! 

De zondag verliep ook prima met een goed werkende machine en heel veel belangstelling.  
Om 16.55 uur werd de machine stil gezet.  

Het vervoer klaar maken duurde maar 15 minuten!!  Om 17.10 uur vertrok Theo met de machine op de 
vrachtwagen naar Winterswijk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PeGeWe fietstocht       Winterswijk-Woold - dinsdag  29 juli 
 
De zelfde aanpak als bij de andere fietstocht. Zelfs de plek is dezelfde: gebouw Juliana in het Woold. 
Gezellig publiek dat eten en drinken komt kopen bij de kokvrouwleu van Boerengoed. 
Toch altijd leuk om zo’n dag te draaien. 
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Ruurlo 
 
De puntdraadmachine werd ook getransporteerd naar Ruulo om daar op de braderie te fungeren als 
publiekstrekker. 
En dat is voor meer dan 100% gelukt. Veel belangstelling en lof voor de uitleg. 
 

 
 
 
Weelde     Weelde Ravels in België – weekend 23 en 24 augustus 

 

In het voorjaar  kwam het verzoek 
of Boerengoed de 
puntdraadmachine op het Oldtimer 
festival van de Historische 
Machineclub Kempen in Weelde 
(België) wilde laten zien. 

Dat is natuurlijk altijd een leuke 
aanvraag. Er is op een dergelijk 
festival veel publiek en dus ook 
promotie voor Boerengoed.  

En het zijn niet alleen techneuten 
die zich komen verbazen! 



 
 

13 

 

Zo hebben we de machine direct na Ruurlo weer op transport gezet naar Weelde. Zowel het opladen 
als het plaatsen ging voortreffelijk. Zaterdag was er een ploeg van 3 mensen van Boerengoed om de 
prikkeldraadmachine te laten draaien.  

Dat ging perfect. Wel een beetje regen en wat hagel. 

Het kost dan wel wat extra olie om de zaak nadien goed te laten lopen. Dat is dan ook wel het enige 
echte ‘probleem’ 
geweest die dag! 

’s Avonds om 9 
uur weer in 
Winterswijk en de 
zaak  
overgedragen aan 
de ploeg voor de 
zondag.  

Door Henk is op 
de valreep wat 
extra olie voor de 
smering 
opgeduikeld. 
Gelukkig was er 
nog wat! 

Ook op zondag 
een grote 
belangstelling voor 
de machine. Zoiets hebben de Belgen nog nooit gezien. “Is die van Bekaert geweest?” horen we 
regelmatig. Sommigen denken dat we werken met rvs-draad. 

In België noemen ze puntdraad vaak stekeltjesdraad. Het is maar dat je het weet 

Aan het eind van de dag 
komen er nog steeds 
mensen zich verbazen 
over het technische 
vernuft van vroeger. Het 
festival duurt tot 18.00 
uur en zelfs dan is er 
nog belangstelling. 
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Oogstdag    Winterswijk-Brinkheurne – de Zonnebloem  – zondag 21 september 

De Zonnebloem heeft Boerengoed gevraagd om wat spullen voor de oogstdag. Natuurlijk heeft 
Boerengoed wel het een en ander dat leuk is om te laten zien. Zo was er de Oostenrijkse oogstwagen, 
een wannemolen en de kleine aardappelsorteermachine.Onze meester touwdraaier Henk Oonk was en 
ook en had veel belangstelling. 

 
Appeldag      Winterswijk-Kotten – zondag 28 septem ber 
 
Het is een paar dagen voor de Appeldag al goed weer. ’s Morgens eerst wat fris en veel dauw. Maar 
later is het al snel prettig om buiten te vertoeven. 
Het voorbereidingen worden dan ook verricht in zomer tenue! Opladen van de kramen en andere 
attributen vindt plaats op donderdag en vrijdag. 
Zaterdag is er een flinke ploeg aan het opbouwen van de kramen en schikken van de diverse wagens 
rond het gebouw Wilhelmina in Kotten. In de zaal worden de nodige tafels en stoelen geschikt voor de 
koffiedrinkers, de jury voor de 
wedstrijd ‘Wie bakt de lekkerste 
appeltaart?’ en de jury voor de 
knutselplaten.  
 
 
Zondag is de Welsumer sappers 
al ruim voor half acht aanwezig. 
Het loopt gelijk goed en ordelijk. 
Deze mensen hebben het vaker 
gedaan! 
De kokvouwleu hebben het 
fornuis snel heet en kunnen aan 
de slag. Intussen komen de 
standhouders ook het terrein op 
om de kramen in te richten. 
Jammer dat er een paar niets 
van zich laten zien. Gelukkig 
willen er standhouders in de 
zaal ook wel buiten staan met het mooie weer. Even verkassen dus. 
Om 10 uur opent de voorzitter Henk Oonk de dag met een korte toespraak. Er is dan al redelijk wat 

publiek! Een uur 
later is het gezellig 
druk. Daarna wordt 
het steeds drukker. 

 De standhouders 
zijn blij met de 
aandacht voor de 
waar en kennis. De 
sappers draait op 
volle toeren. 
Ongeveer 100 kilo 
appels worden per 
kwartier geperst tot 
sap. 
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De rij voor de kassa wordt steeds langer en er komt een 2e kassa. Bij de muntverkoop en de bar is het 
niet anders. Iedereen wil graag munten en koffie met een proefstukje appeltaart. Deze appeltaart is 
vrijdag gebakken bij bakker Huiskamp. De kokvrouwleu hebben daarbij een flinke vinger in het beslag 
gehad. Voor zoveel 
gebak ben je wel 
even aan het 
schillen! 

In de loop van de 
middag is het 
terrein bomvol. De 
parkeerweide is 
goed gevuld en de 
fietsen staan rijen 
dik tegen de 
staanders. Mensen 
komen uit 
Winterswijk, maar 
ook uit Aalten, 
Lichtenvoorde en 
Duitsland. De 
publiciteit heeft zijn 
werk gedaan! 

 

Deze aantallen bezoeker hadden we niet durven dromen toen we het evenement gingen uitwerken. 
Iedereen is vol lof over de sfeer en het aanbod. De sappers heeft menig bezoeker verbaasd. Maar ook 

de kraam van de 
pomologen en de 
pomologische 
vereniging hadden 
veel bekijks. En dat 
terwijl er niets te koop 
was bij ze. Concordia 
heeft de hele dag 
voor een vrolijke noot 
gezorgd.  

Rond 17.00 uur was 
de dag ten einde. 
Alles opruimen en de 
volgende dag alles 
weer in de opslag 
zetten 
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Achteraf kunnen we stellen dat de Appeldag is goed geslaagd is door de vele uren die er door de 
vrijwilligers in is gestopt. En niet te vergeten de samenwerking met de Kreis Borken, en het 
Heimatverrein uit Oeding.  
Aan de ‘’andere kant’’ van de grens hebben ze ons geweldig geholpen met het verspreiden van flyers, 
posters en artikelen in de lokale pers! En niet te vergeten de vertalingen daarvoor.  
Wellicht dat Boerengoed ook met de Duitsers kan samenwerken op het gebeid van cultuurhistorie in de 
regio. Onze kleine sappers voor kinderen is al uitgeleend voor een evenement in Stadtlohn. 
Krijgt vast een vervolg na al deze ervaringen!  
 



 
 

17 

 

 

Tot slot…. 

Het bestuur van de Stichting  

Boerengoed Achterhoek wenst U  

Prettige Kerstdagen en een 

Voorspoedig 2015 

 

 


