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Nieuwsbrief no 11 

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 19-20 maart 

 

Het thema voor dit jaar is ‘wassen’. Hiervoor hebben we voor de afwisseling een paar heren de 

wasmachines eens laten bedienen. Ze hebben zelf ook voor vuil wasgoed gezorgd. In de werkplaats bij 

Beskers hangt wel wat dat een wasbeurt kan gebruiken. Zelfs aan een goed schuimend wasmiddel 

was gedacht. We zullen het merk niet verklappen, maar het komt uit een fles! 

Jammer dat het 

weer een beetje 

tegenzit. De 

kokvrouwleu 

hebben het 

ondanks dat 

toch naar de zin 

en bakken 

wafels en 

pannenkoeken 

voor iedereen. 
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Parochiehuis Zieuwent       Zieuwent - dinsdag 12 april 

 

Een paar vrijwilligers trekken op een middag in april er op uit voor een ouderenmiddag in Zieuwent. 

Van allerlei klein spul is er mee in de aanhanger. Zowel gereedschap dat door de boer bij zijn 

werkzaamheden werd gebruikt als gebruiksvoorwerpen van de boerin in de keuken en om het huis. 

Het is een feest van herkenning voor veel bezoekers. Een leuke middag met een kijkje in het verleden. 

 

 

Paardenmarkt           Winterswijk – woensdag 27 april

        

Net als andere jaren is het weer vroeg op om het ontbijt voor de leden van het comité van de 

Vereeniging Volksfeest. Het weer is beter dan verwacht. Het is dus een goede keus geweest van de 

Vereeniging Volksfeest om de Paardenmarkt wel door te laten gaan. Weliswaar in een wat beperkte 

vorm. Kramen met oude spullen en dergelijke zijn niet opgezet. 

 

Er zijn dinsdagmiddag door een groep vrijwilligers van Boerengoed twee grote tenten opgezet op een 

zodanige manier dat we de bezoekers uit de wind kunnen laten genieten van de lekkernijen van de 

kokvrouwleu.  

Het fornuis staat nog net onder dak, maar de schoorsteen niet. Het is als behoorlijk snel druk in de tent. 

Iedereen wil koffie en Glühwein. Dit laatste gaat er in als of het ranja is. 
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Het blijft de hele dag redelijk droog. Soms ziet het er wel erg dreigend uit. Er donkere wolken boven het 

dorp. Het waait behoorlijk en de extra spanbanden houden de tenten goed op de plaats. Binnen is het 

droog. 

 

 
 

 

Als ik in de loop van 

de ochtend een paar 

foto’s maak, lijkt het 

paardje te denken 

‘Waar zal ik 

vanavond staan? 

Zal ik lekkere 

brokken en hooi 

krijgen?’  
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Houtdag       Winterswijk – Kotten – zondag 22 mei  

Verandering is een goed idee. Dus proberen we ieder jaar in Mei een ander thema te vinden. 

Dit jaar dus weer eens wat anders dan het vorige jaar. Samen met de vereniging Ondernemers Buiten-

gebied Winterswijk heeft Boerengoed het idee van de Houtdag uitgewerkt.  

Het was wel even 

wennen aan de 

omvang van het 

terrein waar alles 

moest gaan 

plaatsvinden.  

Nu niet alleen rond 

het gebouw 

Wilhelmina, maar 

ook in de weide aan 

de andere kant van 

de Meester 

Meinenweg.  

 

 

 

 

Voor het parkeren 

hebben we een andere 

oplossing een klein eind 

verder in de weide. 

Gelukkig is het voor 

mensen die moeilijk ter 

been zijn een ‘golfkar’ 

als taxi. Dank aan het 

Winkel voor het 

beschikbaar stellen!  

Alles rond hout, van 

plantje tot verschillende 

vormen van onderhoud, 

bewerking en 

verwerking komt aan de 

orde.  
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We hebben 

daarvoor twee 

echte 

ambachtelijke 

klompenmakers 

en een 

radmaker 

gevraagd.  

De twee 

klompenmakers 

laten de hele 

dag hun 

vaardigheden 

zien en trekken 

veel bekijks bij 

jong en oud 
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De radmaker 

heeft wat 

onderdelen voor 

een nieuw rad 

vooraf gemaakt. 

Dat is ook maar 

goed ook. Hij 

krijgt veel vragen 

over het 

radmaken van 

vroeger. 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een 

ondernemer 

die ter plekke 

met een 

mobiele zaag 

bomen zaagt.  

Bomen 

planten of 

verplanten? 

Alle 

informatie is 

er. Verder 

een groot 

aantal 

kramen met 

o.a. 

houtdraaien, 

midwinter 

horens 

maken, hout 

snijwerk, 

meubels, 

tuinbanken 

en speelgoed in vele variaties.  
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Boerengoed heeft een oude werkbank meegenomen met een groot aantal profielschaven en ander 

gereedschap. Het is een inspannende klus. De pet is af! 

 

 

In de weide is een flink 

aantal machines geplaatst 

door ondernemers. Het gaat 

van hoogwerkers tot frezen 

en versnipperaars. Het zijn 

vooral grote machines die 

we normaal niet vaak zien.  
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Ze worden 

ingezet bij 

werkzaam heden 

in het bos. Toch 

wel iets anders 

dan het 

houtslepen met 

de mallejan.  

Om dit te 

benadrukken is er 

ook een mallejan 

die in de weide 

bomen versleept. 

De paarden 

hebben veel 

bekijks. 

En wat te denken 

van het 

onderhoud van de 

bomen.  

 

Er worden demonstraties gegeven van 

werken op grote hoogte, hangend aan een 

touw. Voor kinderen is het mogelijk om 

onder begeleiding in een hoge boom te 

klimmen. 

Verder is er voor kinderen een 

luchtkussen en draaimolen.  

Voor de creatieve kinderen heeft Henk 

een grote kist met latjes gemaakt. 

Hiermee kun je hoge torens bouwen. 

Dat vinden veel kinderen leuk. Soms valt 

de toren toch wat eerder dan ze denken. 

Iets te schuin gebouwd misschien?  

Natuurlijk is er ook van alles te eten. Voor 

de variatie is er ook een patattent. De 

kraam van de kokvouwleu is goed 

bezocht. De pannenkoeken, broodjes 

worst en hamburger doen het goed! 

Aan de bar in het gebouw wordt er veel 

koffie geschonken. Een kopje koffie of 

thee was bij de entreeprijs inbegrepen. 

Maar ook het bier en andere dranken zijn 

geliefd. 
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Hoewel het weer matig tot slecht zou zijn, blijft het droog tot aan het eind van de middag. Toch ruim 

1300 bezoekers gehad! 

 

Tijdens het afbreken van de kramen regent het voortdurend en zijn we allemaal kletsnat. Sommigen 

besluiten niet naar huis te fietsen, maar deze te stallen in het gebouw.  

Met de auto naar huis is wel zo prettig. De fietsen blijven overnachten in Kotten. 

De volgende dag met de auto weer naar het gebouw en ruimen we alles. De zeilen van de  kramen 

zetten we uit om te drogen in de opslag. Het water loopt er uit. 

 

PeGeWe bezoek aan Boerengoed        Winterswijk Ratum – donderdag 16 juni 

 

Dit jaar geen echte stopplaats voor een fietstocht, maar een avond waarop leden van de PeGeWe een 

rondleiding krijgen op de locatie Gossink.  

Een deel van de mensen komt op de fiets. Anderen zijn met de auto vanwege het slechte weer. 

 

Boerengoed heeft op het landgoed Gossink een opslagruimte van klein spul. Er is een grote variatie 

aan spullen uit de keuken en van het erf. Zo valt er van alles te zien. Veel blijk van herkenning en de 

verhalen komen los over hoe het vroeger ging op de boerderij.  
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Fiets4daagse       Winterswijk Ratum – donderdag 30 juni 

 

Ook dit jaar hebben we 

weer een stempelpost bij 

het gebouw Emma in Ra-

tum.  

Er is flink wat belang-

stelling voor de stand van 

Boerengoed en … voor al 

het lekkers van de kok-

vrouwleu. 

 

 

 

 

 

Steekfestival         Eibergen – zondag 17 juli 

Donderdag vooraf al het nodige klaar gezet. Aanhanger met houtbewerkingsgereedschap, de 

paardentrailer met de werkbank, aanhanger voor de kokvrouwleu, aanhanger met fornuis hoeven we 

zondag alleen 

maar aan te 

haken en we 

kunnen 

vertrekken. 
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We hoeven niet zo 

vroeg in Eibergen te 

zijn. Ruim op tijd 

arriveren we. Het 

terrein is een beetje 

zacht en auto’s 

hebben ze er liever 

niet. Maar de 

aanhangers duwen is 

geen optie in de 

meeste gevallen. 

Al snel staat het 

fornuis. Helaas is  er 

bij het maken van de 

afspraak over het 

aantal benodigde 

vierkante meters en 

het aantal kramen iets 

niet goed 

doorgekomen.  

We hebben slechts één kraam in plaats van 3. Dat lossen we op door de klep van de aanhanger met 

het gereedschap te gebruiken als kraam. Oogt ook minder stijf. 

Gelukkig is er nog een halve kraam meegekomen die de kokvrouwleu kunnen gebruiken voor het 

bakken van de hamburgers. 
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Ook is er even wat onduidelijkheid over de hoeveelheid gas. Het lijkt alsof een paar gasflessen bijna 

leeg zijn. Even bellen en een half uurtje later zijn er een paar extra gasbussen. Zo gaat het als door 

ziekte iemand anders de voorbereiding deels overneemt. Dan gaat er wel eens iets niet helemaal goed. 

Gelukkig is de plek 

onder de bomen 

perfect. Geen last van 

de zon! Er is al snel 

behoorlijk wat volk op 

de been om te kijken 

naar onze spullen, 

activiteiten en gelijk 

ook maar een hapje 

mee te nemen. 

Ik zie dat een collega 

van mijn werk die nu 

niet direct interesse 

heeft in het 

gereedschap twee 

keer iets te eten komt 

kopen met zijn 

vrienden bij kokvrouwleu. Dat is toch wel iets dat opvalt! 

Alles bij elkaar is het een leuke dag. We hebben nog al wat bezoekers – jong en oud – gehad die toch 

nog wel eens even wat meer wilden weten of zelf proberen. 

Aan het begin van de avond pakken we de boel weer op en gaat de caravaan van aanhangers weer 

naar huis. 

 

Panningen       Oldtimer festival – weekend 30 en 31 juli  

Een paar weken vooraf de puntdraadmachine van stal gehaald en alles schoongemaakt. Vooral het 

zeil van het dak was vuil. Flink met de hogedrukspuit erop en dan is het gelijk al weer heel anders. 

De week erop alles een keertje oliën en kijken of de machine probleemloos wil draaien.  

Dat blijkt het 

geval! Hier en 

daar nog een 

beetje verf en 

het ziet er weer 

netjes uit. 
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Vrijdag 29 juli wordt de puntdraadmachine op de vrachtwagen getrokken en naar Panningen vervoerd. 

Daar treffen we hem de volgende dag aan. Op dezelfde plek als vorig jaar. 

 

Elektriciteit is er nog niet. Dus moeten we het nog doen met de meegebrachte koffie. Ook dat kan 

natuurlijk. Later zetten we zelf koffie terwijl de machine zijn ‘kunstje’ vertoond. 

De hele dag is er 

ruime 

belangstelling voor 

de machine. Vele 

nationaliteiten zijn 

aanwezig in 

Panningen. We 

hebben bekijks 

gehad van mensen 

uit Nieuw-Zeeland, 

Engeland, 

Duitsland, België, 

Frankrijk en 

natuurlijk 

Nederland. 

En dan is er 

natuurlijk ook nog 

iets anders te zien 

dan de 

puntdraadmachine. 

Bijvoorbeeld wat herinneringen uit mijn jeugd. Meccano. Wie kent het niet? 
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En als je dan rondloopt 

en denkt dat je het 

meeste wel gezien 

hebt, staat er in een 

hoekje deze 

schoonheid. 

Het nieuwste is een 

rollator van het merk 

Deutz. Ziet er wel 

degelijk uit. 

Kleuren kloppen in 

ieder geval wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de dag komt een kunstenaar kijken of hij het prikkeldraad kan verwerken in een werk dat 

hij wil maken. Na enig overleg blijkt dat hij draad nodig heeft waarop de ‘prikkels’ achteraf kunnen 

verschuiven. Dan kan de positie ervan aangepast worden aan het werk. We bedenken een oplossing. 

Heel eenvoudig. De draad waar de ‘prikkels’ op worden aangebracht laten we gewoon lopen. De 

tweede draad die normaal de ‘prikkels’ op de plaats houdt laten we vervallen. Het is wat meer 

handwerk, maar in korte tijd hebben we toch ruim 15 meter prikkeldraad gemaakt waar de kunstenaar 

mee aan de slag kan. Dat handwerk levert ons ook nog meer op dan normaal! 
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Het weer is beide dagen perfect en er valt van alles te zien op het enorme terrein. Geen klagen! In 

Winterswijk heeft het geregend die dagen. Oude tractoren, kramen met allerlei spullen, onderdelen en 

gereedschappen. Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Zelfs onze puntdraadmachine doet 

menig kind verbazen! 

 

Appeldag              Winterswijk Kotten – zondag 25 september 

 

Ook dit jaar zijn er weer appels. Sterker er zijn enorm veel appels! We krijgen de capaciteit van de pers 

dan ook al snel volgepland. Zelfs voor de persdag van 22 oktober zitten we in de week voor de 

appeldag al aan het maximum. In totaal hebben we bijna 15.000 kg appels tot sap geperst in 2 dagen. 

 

Het blijkt een paar dagen voor de Appeldag dat we door een misverstand wat meer kilo’s appels voor 

de sappers hebben gepland dan eigenlijk de bedoeling is. Zo zitten we voor de Appeldag ruim 1500 kg 

boven over de grens. Dat kan alleen als we een paar handjes bijzetten op de persdag en zo iedereen 

kunnen helpen. We zijn ondanks alles toch nog redelijk op tijd klaar met persen. Maar een klein uurtje 

uitloop. Dank aan ieder die dit mogelijk heeft gemaakt door mee te helpen waar mogelijk. 

 

Gelukkig is het weer perfect voor de Appeldag in de buitenlucht! Iedereen is aan het kijken en het is de 

hele dag gezellig druk. Komt natuurlijk ook door het lekkers van de kokvorouwleu! 
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Toevallig hebben we een hobby-bierbouwer op de Appeldag. Hij brouwt samen met een vriend een 

speciaal biertje op de appeldag. Leuke hobby! Bedankt voor jullie inzet heren! 

 

Voor de kinderen waren er natuurlijk ook activiteiten. Bijvoorbeeld schilderen met appelmoes. Dat wil 

zeggen met gekleurde appelmoes. Leuk bedacht. 

Maar ook het beschilderen van pompoenen was een succes. Simpel, maar erg leuk!  

En dan nog een draaimolen en een luchtkussen. De dag is haast te kort om alles te zien en mee te 

maken. 
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Uitstapje vrijwilligers St. Boerengoed Achterhoek        zaterdag  29 oktober 

Om elf uur is het 

verzamelen bij 

Steakhouse 

Vivaldi in Miste. 

We werden 

vervoerd met 

bijzondere bus! 
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Aangekomen bij Klompenmuseum in Goor eerst koffie met krentenwegge. 

We kregen van alles te horen over de geschiedenis van de klompen. 

. 
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Gerrit kan zo aan de 

slag in het 

klompenmuseum in 

Goor. 

Iedereen kon daarna 

de enorme 

verzameling klompen 

bekijken. 

’s Middags verder naar 

Oranjemuseum Nieuw 

Haghuis in 

Diepenheim. 

 

 

 

 

 

We hebben geen 

haast hoor! 

Iedereen kan 

mee. 

Na aankomst in 

het museum in 

Diepenheim een 

“frisje” of iets 

dergelijks met 

hapjes. 

Ook hier een 

mooie (met 

leuke 

anekdoten) 

uitleg over de 

geschiedenis 

van dit prachtige 

museum. 
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Iedereen was onder de indruk van de hoeveelheid mooie spullen die hier te zien zijn.. 
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. 

Gauw naar binnen daar wacht ons nog een heerlijk eten en drinken  

Het bestuur hoopt met het 

uitstapje - als dank voor de 

grote inzet dit jaar - de vrij-

willigers een fijne dag te 

hebben bezorgd.  

We hopen volgend jaar weer 

op jullie enthousiaste 

inbreng voor de 

Stichting Boerengoed 

Achterhoek! 
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Pronsweide                       Winterswijk – donderdag 3 november 

 

Oude ambachten trekken altijd 

weer de aandacht. Een leuke 

middag is het al snel als de 

klompenmaker, mandenvlechter 

en de timmerieje aanwezig zijn.  

Een foto van de middag is er 

niet. Gelukkig is deze 

klompenmaker ook aan het werk 

op de Houtdag van 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pelkwijk -  Herfst beleving                  dinsdag 29 november    

  

Een andere leuke middag is bij de Pelkwijk. De kokvrouwleu laten ieder proeven van de 

eigengemaakte yoghurt met proemen, riestpap met bruine suiker. Er is zeker belangstelling voor al het 

lekkers en ieder heeft buik gevuld en gaat tevreden naar huis. 

 

Winterswijk Wonderland - Meddosestraat           weekend 17 en 18 december 

  

Het is nog niet geheel duidelijk wat het gaat worden als deze tekst geschreven wordt. In ieder geval is 

er van alles dat past bij het jaargetijde. Het lijkt erop dat het goed vertoeven is bij de kraam van 

Boerengoed. Voor een smakelijke hap en een drankje moet je daar wezen. Dat staat nu al vast! 

Laat het u goed smaken en neem een kijkje in de Meddosestraat. 
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Tot slot…. 

 

Het bestuur van de Stichting Boerengoed Achterhoek wenst U  

Prettige Kerstdagen en een 

Voorspoedig 2017 

 

 


