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Nieuwsbrief no 10 

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. 

 
Moosdag        Winterswijk Kotten - zaterdag 17 jan uari 
 

De Stichting Boerengoed Achterhoek heeft samen met 
Kreisheimatpflege Borken een noabertreffen, ook wel 
“moosdag” genoemd georganiseerd. Deze dag is 
gehouden in het gebouw Wilhelmina (Kotten).  
 
In de Achterhoek, Twente en in de Kreis Borken 
bestaan veel verenigingen, Heimatvereine, kleine 
musea en archieven. Boerengoed is er een van de vele. 
Het doel van deze organisaties is vrijwel hetzelfde. 
Maar de vertegenwoordigers van die organisaties 
kennen elkaar niet of nauwelijks. Dit geldt 

grensoverschrijdend, maar juist ook binnen de Achterhoek en Twente. 
Met die gedachte kwam het bestuur van 
Boerengoed op een “moosdag”. En dan 
moet het niet bij denken blijven, maar 
organiseren!  
Dus werd er gezocht naar een aantal 
sprekers uit de grensregio. Op die manier 
kun je wat uitdragen en leren de mensen 
elkaar kennen en gebruik maken van 
elkaars kennis en inzichten. 
 
Het te organiseren “noabertreffen” heeft 
als thema:  KUNNEN WE SAMEN 
MEER? 
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Sprekers waren er uit Duitsland en 
Nederland. Ruim 80 personen hadden 
zich ingeschreven voor de dag. Je 
hoorde mensen Duits, Nederlands en 
dialect praten. Soms was het even 
zoeken naar de juiste woorden. 
Toch leerzaam. Veel contacten werden 
er gelegd die dag en ieder ging na de 
gezamenlijke moos-maaltijd voldaan 
naar huis. 
 
 
 
  
 
 

 
 
Wenninkhof             Winterswijk Meddo – weekend 21-22 maart 
 
Het is in maart soms nog koud, nat en winderig. Alle drie tegelijk is afzien voor de bemensing van de 
kramen bij tuincentrum Wenninkhof. Er zijn behoorlijk wat leuke dingen te koop en te bekijken. Maar de 
meeste mensen zitten toch liever thuis of lopen snel naar de kraam waar ze iets willen bekijken of 
kopen. Gelukkig kunnen we een beetje uit de wind staan en zijn er kramen met een zeil tegen de 
regen! 
Jammer! Volgende keer beter zullen we maar denken. 
 
 
Paardenmarkt          Winterswijk – maandag 27 apri l 
 
De kramen en tenten zijn al de dag voor de Paardenmarkt opgezet. Als ik ’s morgens op 6.30 uur kom 
aanlopen is het nog donker. Ik zie toch wat bewegen. Het is Riek ten Pas die er zojuist is aangekomen 
en de auto aan het uitladen is. Je kunt er maar niet vroeg genoeg bij zijn zal Riek wel gedacht hebben. 

Prioriteit heeft het opstellen van 
het fornuis. Zonder fornuis 
immers geen ontbijt van het 
formaat dat we gewend zijn op de 
Paardenmarkt.  
Al snel is fornuis opgestookt om 
pannenkoeken te kunnen bakken 
voor het ontbijt van het  comité 
van de Vereeniging Volksfeest.  
Het weer is prachtig! De 
overkappingen van de kramen 
had ook achterwege kunnen 
blijven. Maar het oog wil ook wat, 
en dus hebben we de zeilen op 
de kramen gelegd.  
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De koffie is al snel klaar. 
Volgende keer moeten 
we wel even de boel iets 
anders organiseren voor 
wat betreft de uitgifte van 
de koffie. Het ontbijt is 
nog nauwelijks voorbij en 
er is al vraag naar koffie. 
Het opruimen van de 
ontbijtboel verloopt dan 
ook wat rommelig. 
Bezoekers kunnen nu niet 
goed geholpen worden. 
Verbeterpuntje zullen we 
maar denken! 

Dit jaar hebben we voor 
het eerst een aantal 
leerlingen van het Gerrit 
Komrij College die de 
MAStage komen lopen. Ze vinden het best leuk zo’n dag. Als Boerengoed zijn nog een beetje 
onwennig met vreemde krachten in ons midden, maar handig zijn de extra handjes wel. Bedankt Jelle 
en Abel voor alle hulp!  

 
Schaapscheerdersfeest            Winterswijk Kotten  – zondag 10 mei  
 
Op zaterdag zijn we met een groep al in de weer geweest om alle hekken, kramen, fornuis enzovoort 
op de goede plek te krijgen. Alles wordt opgesteld in en rond het gebouw Wilhelmina in Kotten. 
De herder Roelof is ook al in de weer met de kraal voor de schapen.  Er worden 300 schapen 

geschoren, zodat er wel het nodige opgebouwd moet 
worden. Hij krijgt spontaan hulp van Victor, een leerling van 
het Gerrit Komrij College die zijn MAS doet tijdens het 
Schaapscheerdersfeest. 
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In de loop van de middag staat 
alles klaar om de volgende 
ochtend een soepele start van 
de dag te hebben. 
Zondag is het Moederdag en 
blijkbaar is het 
Schaapscheerdersfeest een 
leuk uitje voor veel mensen. Er 
is zelfs een ‘echte oude’ 
schaapscheerder. Hij scheert 
met de hand. Het is al snel 
gezellig druk. Er is een grote 
variatie in kramen. 
Streekproducten zoals kaas, 
koek en gebak, 
voorjaarsplanten, aardbeien. 
Maar ook een aantal kramen 
met ambachtelijke producten. 
Bijvoorbeeld manden, vilt, 
houtdraaiwerk, schilderijen enzovoort. En wat te denken van een echte barbier. Hij verstaat zijn vak en 
heeft de hele dag klanten. Dat is eens wat anders dan schapen scheren!  
En dan niet te vergeten de verzameling wasmachines, wringers, wasborden en dergelijke uit de 
verzameling van Boerengoed. 
Vooral het scheren van de schapen trekt veel mensen. Velen zijn ook verbaasd over de dingen die je 
van schapenwol kunt maken. Alles wordt nog maar eens goed bekeken  
Er is natuurlijk ook van alles te eten en te drinken. De kramen met worst van de Stegge en de 
pannenkoeken van Boerengoed hebben een topdag. Het weer is perfect voor deze activiteit. Veel 
mensen blijven ook nog even zitten en eten en drinken wat. Concordia heeft de hele dag opgefleurd 

met muziek. 
Gezellig is het! En dat op 
Moederdag. Wie had dat 
gedacht? 
Achter de bar en  bij de 
kokvrouwleu draaien een 
paar nieuwe vrijwilligers 
mee. We zijn er erg blij 
mee! En wat dan te 
denken van de hulp van 
de leerlingen die de MAS 
komen lopen tijdens het 
Schaapscheerders feest. 
Bedankt voor jullie inzet! 
Vele handjes zijn op 
deze dagen zeer 
welkom. En het is ook 
nog leuk om te doen! 
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Oldtimerfestival Balkbrug           Balkbrug – week end 23-24 mei  
 
Transport van spullen gaat met 2 aanhangers. We hebben twee kramen en willen het nodige laten 
zien.  
Op de zaterdag is het gezellig druk. Maar door de ruime opzet heb je geen last van elkaar. Er is van 
alles te doen. Zo zijn er diverse oude vrachtwagens te bewonderen. Loop je er langs, dan denk je 
automatisch weer aan de vervlogen tijden. Een grote vrachtwagen van toen blijkt nu een middelmaat te 
zijn als je de vrachtwagens van te nu er naast denkt. 

Vlakbij bij de twee kramen van 
Boerengoed is er de hele dag 
tractorpulling. En dat met 
wisselend succes! Genoeg 
vermaak voor ons. 
Zondag komen we al snel na 
aankomst in contact met een 
verkoper van aardbeien. Hij 
heeft op het 
Schaapscheerdersfeest in 
Kotten gestaan met aardbeien. 
En dat is goed bevallen! Hij wil 
graag nog een keer op een 
festiviteit van Boerengoed 
staan. Het is maar dat we het 
weten. Gelukkig denkt hij aan 
ons en we krijgen een paar 
bakjes aardbeien als 

aandenken. 
Op de terugweg blijkt dat er meerdere wegen van Balkbrug naar Winterswijk leiden. Eerst denken we 
achter elkaar aan te gaan rijden, maar dat gaat toch net iets anders.  De Tom-tom van Henk Beskers 
geeft een andere route dan de onze Nokia. Natuurlijk zijn we allen goed thuisgekomen. En dan 
natuurlijk niet met een auto zoals die hieronder staat 
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Lintelo         Lintelo – woensdag 20 mei  
 
Boerengoed werd gevraagd om aan kinderen van de basisscholen een demonstratie te gaan geven. 
Zo werd er het nodige ingeladen en opgetuigd.  
 
Jan Breukelaar en Bert te Winkel terug naar school. En dan haal je ook nog de krant! 
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Bocholt             Bocholt Belgie – zondag 31 mei  

 
Er blijkt nog een Bocholt te bestaan. Dit ligt in België. Weer wat geleerd en …. het is wel veel verder 
weg dan het bekende Bocholt in Duitsland. 
Transport is zondagmorgen vroeg van gedaan door Rouwmaat. Als we aankomen rond 9 uur is de 
vrachtwagen met de Puntdraadmachine al op de plek. In overleg wordt hij afgeladen. Kabel uitrollen, 
alles losmaken en draaien met de handel. Voor het eerst is de Puntdraadmachine voorzien van een 

dak. Sta je uit de zon en 
droog als er een buitje 
valt.  
Veel bekijks de hele 
dag. Ook hier denken 
sommigen dat het een 
Belgische machine is 
van Bekaert. Maar we 
helpen ze snel uit de 
droom. 
Direct naast de 
puntdraadmachine is 
door de organisatie een 
machine geplaatst die 
krammen maakt. De 
werking is nog niet 
optimaal en de machine 
loopt regelmatig vast. 
Het 3 mm dikke 
lasdraad is soms niet 
stug genoeg en verbuigt. 

De machine loopt dan vast. Toch leuk om te zien!  
Aan het eind van de dag gaat het regenen en het terrein is snel leeg. Zowel de bezoekers als de 
oldtimers zijn snel 
vertrokken.  
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Winterswijkse molendag         Winterswijk – zaterd ag 20 juni 
 

In het kader van de Winterswijkse molendag 
organiseert de Stichting Vrienden van de 
Winterswijkse Molens (Meenkmolen, 
Sevinkmölle, Venemansmolen en Bataaf) een  
markt met streekproducten- en oude 
ambachten organiseren. Voor het jaar 2015 in 
en om de molen “Bataaf”. Met de organisatie 
van deze markt willen ze laten zien wat er op 
het gebied van streekproducten en oude 
ambachten gebeurt in de omgeving. 
En dat is nu precies wat past voor 
Boerengoed!  
We gaan er naar toe met een kraam met klein 
spul en een dorsmolen. 
Helaas zijn we vergeten foto’s te maken…. 
Kan gebeuren. 
 
 
 
 
Foto: H de Kroon 

 
Fiets4daagse             Winterswijk Ratum – donder dag 2 juli 
 
Dit jaar hebben zitten we bij een stempelpost bij het gebouw Emma in Ratum. Gelukkig zitten we onder 
de bomen! Dat heeft als voordeel dat de bezoekers ook komen kijken. In de zon is het gewoon te warm 
en ze zoeken verkoeling. Met een hapje van de kokvrouwleu en wat te drinken erbij lopen ze zich te 
verwonderen over de hoeveelheid wasmachines en andere spullen die gebruikt werden voor de was. 
Velen geven blijk van herkenning bij het zien van de oude Miele wasmachines. Soms moest het water 
vooraf op een andere manier verwarmd worden. Bijvoorbeeld op de kachel of boven een vuur. 
De dag is een succes! Veel bezoekers en dat zorgt automatisch voor omzet bij de kokvrouwleu! 
 
 
Streekfestival            Eibergen – zondag 19 juli  
 
Dit jaar voor het eerst! 
Boerengoed is gevraagd ook een 
bijdrage te leveren. Dat kan 
natuurlijk. Het nodige klein spul 
wordt ingepakt. De 
aardappelpoter  gaat op de 
aanhanger. Zo ook het fornuis en 
toebehoren. En dan op tijd 
vertrekken naar Eibergen. 
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We wisten niet goed wat ons te wachten stond, 
maar gaande de dag bleek dat het een geslaagd 
evenement is. Volgend jaar weer er naar toe! 

 
En zoals je ziet heeft Henk Oonk zich die dag 
ook goed vermaakt met het touwdraaien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historisch Festival            Panningen – weekend 25-26 juli  
 
Ook dit jaar, 2015, is Boerengoed “weer 
van de partij” met de puntdraadmachine op 
het Internationaal Historisch Festival 
(IHF) in Panningen. 
 
Zaterdag gingen Henk Beskers, Jan 
Stemerdink en Bert te Winkel al vroeg op 
pad naar Panningen. Zondag de andere 
ploeg met o.a. Herman Geurkink en Hans 
Geltink.  
De machine heeft sinds kort een dak van 
tentzeil en dat was zaterdag ook wel nodig. 
Het was slecht weer met een uitzonderlijke 
zomerstorm. 
Ondanks dat was het toch nog redelijk 
druk als het droog was. De machine heeft 
het weer prima gedaan.  
Jan Breukelaar was ook weer present. Dit 
keer heeft hij een veiling georganiseerd. 
De opbrengst was voor de stichting Villa 
Pardoes. Een vakantie verblijf voor ernstig 
zieke kinderen. Wij hebben daarvoor ook 
spullen geleverd die geveild zijn.  
Om 16.55 uur werd de machine stil gezet. 
Het begon net iets te regenen. Het vervoer 
klaar maken duurde maar 15 minuten!! Om 
17.10 uur vertrok Edwin met de machine 
op de vrachtwagen naar Winterswijk. Het was weer een goed weekend voor ons. 
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PeGeWe fietstocht               Winterswijk Ratum –  dinsdag 28 juli  
 
Dit jaar staan we bij ‘onze’ schoppe 
op het landgoed Gossink. Handig, 
want dan kunnen de mensen gelijk 
onze molentjes en andere spullen 
bekijken.  
Ook hebben we een hapje en 
drankje voor ieder die wat wil. Het is 
de hele dag redelijk druk en er is 
veel aandacht voor onze spullen en 
uitleg. Toch wel leuk al dat oude 
spul nog weer eens te zien. 
 
 
 
 
Fly-Inn Gees                Gees – zaterdag 5 septe mber  
 
Donderdag is de puntdraadmachine transport klaar gemaakt door de vrijwilligers Wim, Hans en Henk. 
Zaterdagmorgen is de machine vlot opgeladen en kan de reis beginnen. 
Henk en ik gaan op tijd van huis. Het weer lijkt die dag redelijk te worden. Soms een bui en wat zon. En 
wat kan ons gebeuren onder het dak van de puntdraadmachine als het dan toch regent?  
We komen aan op 
het terrein van Fly 
Gees en zien dat de 
puntdraadmachine 
afgeladen wordt. Het 
evenement is op een 
groot weiland aan 
een klein weggetje. 
Beetje nat gras, maar 
verder helemaal 
goed. 
Het gebruiksklaar 
maken van de 
machine gaat snel. 
Het aansluiten van 
de elektriciteit kost 
wat meer moeite. Ik 
moet de 
aansluitpunten wat 
meer naar ons toe 
halen zodat onze 
kabel lang genoeg is. En dan blijkt er geen spanning te zijn. Even goed kijken hoe de 
aardlekschakelaars en beveilingsautomaten staan en ze in de juiste stand zetten doet wonderen. We 
kunnen draaien en aan de koffie. Henk heeft voor ons een kan met toebehoren meegenomen. De 
chauffeur heeft ons geholpen met het opstarten en is na de koffie eens rond gaan kijken. 
Op het terrein staan eerst alleen een groot aantal legervoertuigen in allerlei formaten, maar een enkele 
kleur en dat is…. groen, groen en nog eens groen! 
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In de loop van de ochtend komen er ook tractoren en oude auto’s. Op het bouwland aan de andere 
kant van het terrein wordt flink geoefend in ploegen met de tractor. 
Soms stijgt een twee motorig vliegtuig op. De luchtballonnen blijven die dag aan de grond vanwege de 
wind. Jammer! 
Aandacht van de lokale pers en de omroeper op het terrein krijgen we genoeg. Ja en blijkt dat er toch 
nogal wat te vertellen is over de puntdraadmachine. 
Rond half 5 is het terrein aan het leeg lopen en gaan we weer richting huis. 
 
 
Appeldag              Winterswijk Kotten – zondag 2 7 september  
 
Al ruim een week voor de Appeldag laden we de kramen op. Dat scheelt in de werkzaamheden in de 
week vooraf aan de Appeldag. Zo staan de staanders al klaar achter het gebouw Wilhelmina in Kotten 
als we de kramen gaan opbouwen. We hebben tijdens de opbouw wat extra handjes van MAS 
leerlingen. Zij lopen een Maatschappelijke Stage (MAS) om te ontdekken hoe het buiten het eigen 
wereldje in zijn werk gaat. Een beleving voor sommigen. En wij zijn blij met de hulp. 

 
Rond de middag is 
de opbouw al klaar. 
Het beloofd mooi 
weer te worden op 
de Appeldag. 
Droog, zonnig en 
weinig wind. 
Zondagmorgen ben 
ik er met mijn 
buurman rond 8 
uur. De sappers 
draait al op volle 
toeren. Andere 
bestuursleden zijn 
al aan de slag en ik 
moet nog 
beginnen.  
Als alle 
aangeboden appels 
geperst worden 
zitten we ruim 
boven de 4500 kg. 

Dat zal vermoedelijk ruim 3200 liter sap opleveren. Een stapel van ruim 600 pakken van 5 liter puur 
natuurlijk sap van appels uit de regio. Dezelfde hoeveelheid appels wordt op de 2e persdag op 
zaterdag 24 oktober ook geperst als we de planning mogen geloven. Al snel begint het gezellig te 
worden. Eerst zijn er nog niet erg veel bezoekers. Het is ook nog vroeg en een beetje fris. Maar rond 
12 uur is het druk bij de kraam van de kokvrouwleu. Er valt van alles te eten. Broodje worst, 
pannenkoek met appel of spek, yoghurt met vruchten e.d. En natuurlijk is er koffie met appelgebak. 
De kramen zijn al snel ingericht door de vele standhouders. Het is prettig dat de parkeerplaats van het 
gebouw Wilhelmina vergroot is. Dan is er meer plek bij de sappers voor het lossen van de appels en 
het inladen van de pakken sap. Voor sommigen gaat het om 50 pakken sap! 
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Voor kinderen is er de mogelijkheid om een t-shirt te 
beschilderen. Voor deze activiteit hebben we een 
deskundige ingehuurd.  
 
Samen met een aantal enthousiaste MAS leerlingen. Van 
de honderd t-shirtjes worden er ruim 80 beschilderd en 
meegenomen naar huis. 
Voor kinderen is er ook een springkussen, een 
zweefmolen, bal werpen, appels poffen en zelf appels 
uitpersen met een kleine pers. Zo kun je je eigen 
appelsap proeven! 
Binnen is een paar keer een optreden van een 
smartlappenkoor en een orkest. Een vrolijke boel waar 
veel mensen naar zitten te luisteren.  
Rond 5 uur is het meeste bezoek naar huis. De 
standhouders zijn tevreden met de klandizie. De kramen 
breken we deels af om de zeilen niet nat te laten worden 
van de dauw. 
We drinken nog een glaasje en gaan tevreden naar huis. 
 
 
 

Persdag                  Winterswijk Kotten – zater dag 24 oktober  
 
Vorig jaar was een enkele persdag nog net voldoende. Dit jaar zetten we in op 2 dagen. Op zaterdag 
24 oktober staat de pers al weer vroeg te draaien. De afwikkeling verloopt goed en met een kopje koffie 
en een visje als lunch komen we de dag goed door. 
Totaal dit jaar van bijna 10.000 kg appels ruim 7.500 liter appelsap geperst in 2 dagen!. 
 
 
Preuverie       Winterswijk Kotten – zondag 8 novem ber 
 
Het weer is niet al te best in de week vooraf aan de Proeverij. Gelukkig hebben we een verhard terrein 
rond het gebouw Wilhelmina. We kunnen ook nog twee tenten opzetten, kramen van extra zeil 
voorzien. Het komt dus wel goed. 
Donderdag vooraf hebben we het 
nodige al opgeladen aan kramen, 
kookpot, 2 fornuizen enzovoort. 
Zaterdagmorgen bouwen we in krap 
3 uur alles op. Zo kunnen we 
zondag direct van start. 
En dan blijkt dat de koelwagen 
380V nodig heeft. Die zou in de 
elektriciteitskast moeten zitten op 
het terrein. Maar helaas dat is niet 
zo. Dan maar even snel op de fiets 
een kabel halen bij de familie 
Beskers. Nu is fietsen met een 
zware kabel die los achterop ligt een kwestie van opletten. Bobbels in de weg ontwijken dus. Het gaat 
goed. Snel de kabel uitrollen en inpluggen. Iedereen tevreden. 
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Uiteindelijk is het weer op 
zondag 8 november 
uitzonderlijk goed voor de 
tijd van het jaar. ’s Morgens 
wel wat mistig en vochtig. 
Maar als het wat later is op 
de morgen, is er geen wind 
en de temperatuur is goed. 
Iedereen op de Proeverij is 
tevreden.  
In de ochtend zijn er nog 
niet erg veel bezoekers. 
Maar na 11 uur begint het te 
lopen en is het een gezellige 
drukte. De standhouders zijn 
tevreden over de aandacht 
van het publiek. Onze slager 
is beestachtig druk. De 
verkoop van het vlees loopt 

als een trein. De klanten worden door 4 personen geholpen. Dan duurt het niet zo lang. Handig is dat 
we twee weegschalen hebben en twee koelwagens.  
Aan de bar in het gebouw wordt het nodige aangeboden. Het is er behoorlijk druk en vele handjes zijn 
nodig. 
De kokvrouwleu hebben de handen vol aan het bereiden van allerlei hapjes. Broodjes worst gaan als 
een speer.  
 
De slager heeft zijn handen vol aan het maken van worst. Het is voor de slager schipperen tussen het 
verkopen van de 
verse worst en het 
bevoorraden van de 
kokvrouwleu. Goed 
gedaan Andre!  
In de loop van de dag 
hoor ik van 
verschillende 
standhouders dat ze 
tevreden zijn met de 
aandacht van het 
publiek. Ze verkopen 
onder meer 
producten voor de 
vogels in de tuin, 
borduurwerk, 
dierenvoer, 
tuinartikelen, boeken, 
jam, advocaat, 
appelsap, kniepertjes, 
schapenvachten en 
nog veel meer. 
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Muziekvereniging 
Concordia komt een 
paar keer op de dag 
een stukje spelen. 
Dat kan iedereen 
waarderen. 
Rond 12 uur gaat 
het varken op de 
ladder naar buiten. 
Het vetpriezen kan 
beginnen. Dat wordt 
weer met verve 
gedaan. Een borrel 
erbij smaakt ook 
wel! De fles is al 
snel bijna leeg. De 
leerlingen van het 
Komrijcollege die de 
Maatschappelijke 
Stage lopen tijdens 
de Proeverij vinden 
de aanblik van een geslacht varken niet aan ze besteedt en laten zich niet zien bij het vetpriezen. Zoals 
beloofd krijgen ze het geslachte varken toch te zien. Gewoon op de foto via WhatsApp. Handig die 
digitale wereld! 
De slager hakt het varken in 2 delen. De keurmeester komt uitvoerig uitleggen waar bij het keuren van 
het vlees op gelet wordt. Dat is toch wel erg interessant voor velen. Zelfs kinderen vinden het 
interessant om te zien. Eentje wil graag een tand van het varken en gaat dat bij de slager vragen.  
Of het nu komt door de vrije entree, het gratis parkeren, het goede weer of het aanbod weten we niet 
precies. Maar het publiek heeft zich massaal vermaakt. Zodra de zon weg is en het wat frisser gaat 
worden loopt de belangstelling terug. De verkoop van het vlees loopt ook op zijn eind. Vrijwel alles is 
verkocht. De balkenbrij is rond 3 uur uitverkocht! En dan zijn er wel verscheidene kilo’s balkenbrij 
verkocht. 
Als het publiek weg is, gaan we de kramen afbreken en de spullen afdekken. Het lijkt te gaan regenen 
die nacht.  
Na een warme rookworst en een drankje gaan we tevreden huiswaarts. 
Later op de avond bedenkt Henk Oonk dat de spullen toch wat meer beschermd moeten worden tegen 
de regen en gaat nog even de boel wat beter afdekken.  
Maandag ruimen we met een ploeg alles weer in de opslag. Fornuizen worden weer schoongemaakt. 
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Tot slot…. 
 
Het bestuur van de Stichting  
Boerengoed Achterhoek wenst U  
Prettige Kerstdagen en een 
Voorspoedig 2016 
 

 


