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Nieuwsbrief no 7 
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. 

 

Berlijn                        4-6 mei 2012 

De parkeerplaats bij café Schreurs in Kotten vrijdagmorgen 4 mei is de start van een bezoek 
aan Berlijn. 

Vijf en een half duizend kilo puntdraadmachine was ’s morgens al om 8 uur in het 
Ziegeleipark in het voormalige Oost-Duitsland aangekomen per dieplader. Nu stapten drie 
Boerengoeders in bij Gerrit en begon de 600 kilometer lange tocht naar een 60 hectare groot 
Evenementen-park ten noorden van Berlijn, genaamd Ziegelei Park. Met de 
Stacheldratmachine waren ook een drietal demo-kisten rijkelijk gevuld met diverse kleine 
landbouw- en huishoudelijke apparaten meegestuurd. We zijn nieuwsgierig en vol goede 
moed! Een toiletbezoek  aan de Autobaan kost 70 eurocent met een reductie van 50 op de 
koffie…’t Is maar dat we het snappen! 

De laatste kilometers rijden we door Niemandsland, troosteloos en veel groene akkers. Af en 
toe een verdwaalde auto, vrouwen met hoofddoeken en 2 kilo verse Spargel voor € 4,98  op 
een kartonnen plaat…Frau Schönberg begroet ons hartelijk en het Ferienhaus naast 
Restaurant - Gasthaus en Pension “Alter Hafen” wordt ingenomen door die Dampffreunde 
Gerrit, Pascal, Jan en Jan.   

Het Abendessen bij Bernie 
aan een doodlopend 
weggetje zullen we niet snel 
vergeten: smakelijk, veel, koel 
biertje, Sprudel, Korn en 
koffie voor €40,--….We 
wisten niet dat dit nog 
bestond!  

Om 10 uur zaterdagmorgen, 
na een slechte nacht voor 
een enkele Boerengoeder, 
meteen een prettige drukte: 
onze locatie is einfach toll te 
noemen… naast een grote, 
roestige, ijzeren 
laadinstallatie. 
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In boerenkiel vertelt Gerrit in tadellos Duits de nieuwsgierige klanten over de werking van de 
zaadpotter dat geen muizenval is en de koeienscheermachine, die ook voor schapen te 
gebruiken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal en Jan stralen vanaf de Stacheldratmachine  naar de hoeden, leren petjes en andere 
hoofddeksels van de gasten die alles willen weten van het puntdraad. Een vijftig kilometer 
naar het zuiden stond immers eens een muur met heel veel stac…….  

Een bijzondere ervaring! 

 

Onze buren uit het Brabantse Veldhoven en Valkenswaard met een stoommachine en een 
daaraan gekoppelde klompenmakerij  kwamen op de koffie en wij genoten van de Senior 
Verzamelaar Jan met een gigantische tractorenverzameling: alles van het merk Lanz 
Bulldog. Wat een mooi-jen mensch! We zien elkaar weer in Panningen, dan met een 
dorscombinatie, aangedreven met een stoomtractor van Lanz Bulldog. 

Die Schauvorfuhrung voor Boerengoed was steeds ’s middag om drie uur. Presentaor Detleff  
interviewde ons dan voor de Brandenburger Radio en door alle aanwezigen op het grote 
terrein was het Wenterse en Aaltensche accent te horen. De Auktionator wist een enkeling te 
verleiden om in de veiling een rol puntdraad te bemachtigen 
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Onze overbuurman  Geoff uit Christchurch Dorset (Engeland) had een stoomfiets 
meegenomen in een  34-jaar oude Citroën bestel, die tevens als werkplaats diende. Deze 
karakteristiek, ogende man sliep in z’n uitvouw-caravannetje en verraste ons de tweede dag 
met een spelende grammofoon op ….stoom!!! Fenomenaal! Zes jaar over gewerkt, aldus de 
Willy Wortel, de uitvinder van de steam-gramophone. 

De talloze, buitenlandse eettentjes verrasten ons met bijzondere gerechten, die veelal 
weltfremt voor ons waren. De kok uit Budapest met z’n Croawka koeken stond bij ons op 
nummer één! 

’s Morgens genoten we net 
na acht uur van een vorstelijk 
opgemaakt en smaakvol 
ontbijt. Warme broodjes, fruit, 
een gebratenes ei, koffie en 
een toetje. Dat willen we 
thuis ook zo….is de opinie. 
Een tochtje over het water 
met de 'Alte Liebe', de boot 
die voor ons huis ligt, leek 
onze een welkome 
afleiding.... Pascal moet zich 
daarom dan maar over de 
prikkeldraadmachine 
ontfermen....... :-) 

Tegen vijven stroomde het terrein leeg en  kuierden we langs het haventje met luxe 
huurboten naar onze Ferienwohnung met halletje, keuken, zit-slaapkamer en tweede 
slaapkamer; hoewel je in de keuken ook goed kunt pitten! De zaterdagavond vond de 
gezamenlijke, aangeboden maaltijd plaats in de feesttent! Het was er koud en ongezellig. 
Dan maar een autotochtje door de buurt op zoek naar een bak koffie…… 

Na vier, vijf kilometer zonder tegenliggers en leven een weggetje rechtsaf met een bord! 
Bergersdorf 3,9 Km. Smal, hobbelig en met stenen geplaveid – niet zo erg je bent immers 
200 kilometer in het Oostduutase gedeelte van vrogger. De Tom-Tom wees ons de weg en 
Gerrit  hoorde van Truus Tomtom  na 500 meter een betere, grote weg. Na een sanitaire 
stop in een groot Niemandsland tussen veel hoge Windmolens en enkele fotoflitsen stond 
daar plots een groot hek  dwars over de weg met een duidelijk;  HALT, VERBOTEN 
DURCHGANG GEFAHR!!!!! De tankbaan had ons eigenlijk al eerder op dit voorval moeten 
wijzen. Dan op de terugweg naar Bergsdorf links plotseling een geruis in het 
struikgewas…..een groot wild zwijn  was van plan net voor ons de hobbelweg te passeren: 
midden op keek hij naar de Boerengoeders en verdween in de gele koolzaadvlakte. Na zo’n 
30 kilometer met twee auto’s als passanten en een enkel verlicht venstertje lag in onze 
Wohnung aan de kade  de oplossing in het keukenkastje: een platic zakje met oploskoffie 
drie in één voor ….2 personen! 

Maandagmorgen 7 mei j.l. tegen 9 uur namen we voldaan en tevreden afscheid van 
Mildenberg. Veel contacten,  adressen, cultuur, ervaringen en een goed leven. Volgend jaar 
weer? Wat ons betreft: mit Vergnügen!!!!  

Jan Breukelaar 
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Varsseveld                Goa-dag - Hemelvaart 2012 

Goa - dag Varsseveld bij de museum boerderij Het Hofshuus. BG is present met een 
demostand kleine 
werktuigen en een grote 
aardappelpoot-machine. 
We hadden misschien wel 
de beste plek onder de 
grote bomen naast de 
schoppe.  

Op de zondag na 
Hemelvaart wordt er bij 
museumboerderij ’t 
Hofshuus in Varsseveld de 
GAODAG georganiseerd 
door stichting ’t Hofshuus, 
dansgroep ’t OldeGetrouw 
en Varssevelds Belang.  

Op een van de eerste mooie zondagen dit jaar waren we vroeg present in Varsseveld en 
konden we de aardappelpoot-machine en de rest van de kleine werktuigen klaar zetten. Na 
een kop koffie was het al gauw 11 uur en kwamen de eerste bezoekers. Het was een drukte 
van belang voor onze oude werktuigen en gereedschappen. 

De aardappel-
pootmachineheeft 
overuren gemaakt. 
(vast alweer aan 
revisie toe!) 

Als we meer dan 
één appel bij ons 
hadden gehad 
hadden we wel een 
mand vol kunnen 
schillen zo leuk 
vond men die 
apparaten. 

Bennie van de 
Heelweg kende 
vele mensen en we 
hebben die dag heel wat moppen gehoord en tussen de onzin door enkele technische 
verhalen. 

En we weten nu (weer) dat een ongeluk in een klein hoekje zit.  

Voldaan hebben we aan het eind van de dag de zaken weer ingepakt en wellicht tot volgend 
jaar! 

Herman 
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Balkbrug             Oldtimer festival 26 mei 2012 

Naar Balkbrug geweest. Alles was perfect georganiseerd. We kregen een plek met 
voldoende schaduw en zelfs stoelen erbij. We begonnen met een bak koffie, later kregen we 
broodjes en een natje.  

Het was de eerste keer dat het festival werd georganiseerd. Er stonden veel tractoren 
opgesteld en weinig of 
geen stands van 
organisaties zoals die 
van Boerengoed. Wel 
wat handelaren met 
onderdelen, standjes 
met wijn en miniatuur 
auto's, kramen met 
gereedschap e.d. 

 

 

 

 

 

Het bezoek was geïnteresseerd in onze opgestelde materialen. Onze touwdraaier Henk van 
het Olde Hesselink draaide volop toeren en Henk uit Varsseveld werkte zich in het zweet met 
de mandenvlechterij. 

We hebben een perfecte indruk achtergelaten in het Overijsselse Balkbrug.  

Willy S 

 

Panningen          Oldtimer Festival Panningen 28/29 juli 2012 

Wij, Henk Beskers, Jan Stronks, Pascal Hendriksen en o.g. moesten zondagmorgen vroeg 
op weg voor de tweede dag van het oldtimer  festival in Panningen. Jan en  Pascal kenden 
de weg al omdat ze die zaterdag ook waren geweest en dat was maar  wat makkelijk. Alles 
stond nog klaar van de vorige dag. We waren daar met 2 kramen “klein spul” en natuurlijk de 

puntdraadmachine. Meteen was 
er al veel belangstelling. Vooral 
voor de puntdraadmachine! Het is 
een groot evenement met veel 
afwisseling in machines, 
tractoren, motoren en nog veel 
meer.  

De puntdraadmachine blijft een 
uniek apparaat en ook onze 
kleine machientjes zijn vaak 
uniek. 
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Het verbaasde me dat veel mensen die oude apparaten herkennen van vroeger en nog zelf 
gebruikt hebben. Een voorbeeld is de (rogge)brood snijmachine. Heel simpel maar was 
blijkbaar vroeger goed te gebruiken. Kinderen zijn meer van dingen waar aan gedraaid kan 
worden. Als er maar beweging in zit. De maïskorrel machine maakte overuren. Volgend jaar 

groeit daar vast spontaan 
maïs op het veld waar we 
gestaan hebben. We 
stonden daar goed want 
iedere bezoeker kwam wel 
een keer langs om alle 
velden met machines, 
apparaten en 
demonstraties te 
bezoeken. 

 Na tussendoor zelf ook 
rond gelopen te hebben op 
het terrein en veel gezien 
te hebben werd het tijd van 
opbreken. De 
puntdraadmachine werd 

met hulp van een vrijwilliger die tractor met hydraulische hefinrichting  had naar de oplegger 
gebracht.  

We kunnen terug zien op (weer) een geslaagde presentatie van Boeren Goed. 

 

Woold          Kunstmarkt bij Berenschot Watermolen 30 juni en 1  juli 

Op zaterdagochtend kwamen mensen vanuit alle windstreken aangereden met auto’s vol 
attributen die een plek op de kramen moesten krijgen. Het 
was soms even wachten (er is maar één toegangsweg ) maar 
met een beetje geduld kwam alles goed. 

De organisatie was prima, de plattegrond duidelijk en de 
onderlinge verstandhouding geweldig. 

 

In tegenstelling tot de aanloop 
perikelen was het vanaf de 
opening (11.00 uur) vrij rustig 
maar geleidelijk kwam er meer 
publiek. De belangstelling was 
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groot en gelukkig hadden we voldoende tijd om de werking van oude machines, molentjes en 
andere gebruiksvoorwerpen uitvoerig uit te leggen. 

De bezembinder en de touwdraaier waren eveneens in hun nopje met de aandacht die ze 
kregen en in gezamenlijkheid werd er zelfs touwtje gesprongen.  

Zondagmorgen was het weer een drukte van belang bij het inrichten van de kramen en om 
10.00 uur bij de opening stonden de eerste bezoekers reeds te popelen om het terrein op te 
mogen. Het werd zondag een gezellige drukke dag met veel meer bezoekers dan op 
zaterdag. 

Inmiddels waren ook de wanten-dames en de “kokvrouwleu” aangeschoven. De wanten-
dames breiden er lustig op los en de “kokvrouwleu” hadden het fornuis op de juiste 
temperatuur gebracht om 
heerlijke wafels te 
bakken. De aangeleverde 
pannen met 
“oldewievensoep” werden 
achter op het fornuis op 
de juiste temperatuur 
gebracht en de gasten 
lieten zich de wafels en 
de soep lekker goed 
smaken want tussen 3.00 
en 4.00 uur waren zowel 
de soep als het wafeldeeg 
op en kon de er met 
afwas worden begonnen. 
Tegen 5.00 uur werd alles 
opgeruimd en konden wij 
de lege kramen gebruiken als schuilplaats voor het regenbuitje dat als toegift op de 
kunstmarkt op het juiste moment naar beneden kwam. Een betere afsluiting konden we niet 
bedenken. 

 

Tilligte         Oldtimer Festival Tilligte 4/5 augustus 2012 

 Het was een zonnige dag met veel afwisseling. Veel gezien en genoten van de shows. 
Belangstelling was er voldoende, 
zowel voor de 
prikkeldraadmachine als voor de 
kleine spullen. 

Soms kwam er in een gesprek 
nog iets naar voren over hoe de 
precieze werking van een 
werktuig eruit zag. Bijvoorbeeld bij 
het melkmonsteren. Controle van 
het gewicht aan melk met een 
veerunster, ijken van de unster en 
controle van de melkbussen. De 
beloning was relatief hoog voor 
de taak en tijd die er in ging zitten. 
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Al met al een geslaagde presentatie van Stichting Boerengoed Achterhoek met enkele kleine 
werktuigen en de Puntdraadmachine. Volgend jaar hopen we weer in het Twentse land te 
komen. Willy.St 

 

 

Varsseveld     Hippisch Festijn bij de Radstake 16 september 2012 

Weer en humeur zijn opperbest. Alles is al ingepakt door de donderdagmiddagploeg. 

Ik stap bij Gerrit in de auto en zijn al snel ter plekke. We komen met de kramen te staan in 
het 'stroo-dorp'. Er zijn  kramen voor  ons neergezet. Even wat zeil aanbrengen op de 
kramen kost toch meer tijd dan gedacht. Later op de dag blijkt dit 'zonnesscherm' wel erg 
prettig. 

Onze 'handel' uitstallen en 
het bezoek kan gaan 
genieten van wat we 
bieden. En dat is heel wat. 

Grolsche Wanten, 
koperslager, 
bezembinder, 
mandenvlechter, 
boerengoed. Dit keer is 
alles veel uitgebreider 
opgezet door ons dan 
meestal het geval is. Er is 
een complete melkbok, 
melkbussen en zelfs een 
'echte' koe aanwezig. De 
melkbok werkt zelfs en 
trekt veel bekijks. Voor sommigen een feest van herkenning. 
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Verder haart Gerrit de zwaa of zeis. Dat 
is bekend werk voor hem. Een halster 
laten maken kan ook. Jammer dat de 
constructie van de touwbaan het begeeft.  

Goede reden voor Henk om maar eens te 
gaan kijken bij de paarden. 

We zien ook paarden in allerlei 
wedstrijden meedoen, maar de meesten 
van ons snappen de uitleg van de jury 
niet. Dat zal wel aan ons liggen. Want 
Henk begrijpt het wel zegt hij. 

Moeten we nog maar eens in 
bijgeschoold worden. 

Het was weer een geweldige en 
geslaagde dag! 

 

 

 

 

Aalten         Figulus Welzijn Open Dag 1 september 2012 

Op locatie Aalten “De 
Ahof”, aan de Polstraat 9 
werd de opening van het 
nieuwe sociaal-culturele 
seizoen in gemeente 
Aalten gehouden 

Boerengoed Achterhoek 
was hier met de 
kokvrouwleu bij! 
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Bocholt                Erntedankmarkt Mussum 7 oktober 2012 

Na een vrijdag en zaterdag met veel regen is het op zondagmorgen  prachtig weer en 
vertrekken we (Herman en Fried) met een goed humeur richting  Gossink om de aanhanger 
op te halen. Hier wacht ons een kleine tegenvaller. Er  staat een bestelbus voor de deur van 

de schuur. Gelukkig heeft 
de eigenaar de bus niet op 
slot gedaan en kunnen met 
“2 pk” (persoonskrachten) 
de bus net zover weg 
drukken dat we de 
aanhanger uit de schuur 
kunnen halen. 

We gaan verder richting 
Woold waar we Henk 
zullen oppikken, maar 
Henk is ziek en kan niet 
mee. Dus gaan we met z’n 
tweeën richting Mussum. 
Rond  10.00 uur komen we 
op het terrein aan en het is 

er al druk met mensen, die allemaal hun kramen willen opbouwen. Onze kramen staan mooi 
opgesteld en we beginnen snel de attributen uit te stallen. De dames met de Grolse wanten 
en de mandenmaker hebben hun kraam al ingericht. 

 Vanaf 11.00 uur begint het publiek toe te stromen en onder een stralend zonnetje is de sfeer 
prima en kunnen we aan veel bezoekers uitleggen waar de diverse attributen “Uut de Olde 

Tied” voor worden 
gebruikt. Vooral 
de 
appelschilmachine
s, de maismolens 
en de machine om 
de maiskorrels 
van de kolven te 
halen zijn 
bijzonder in trek bij 
het jeugdige 
publiek. Dus 
mocht iemand 
volgend jaar nog 
een hoop appels 
geschild willen 
hebben, geef ze 
gewoon mee naar 
Mussum. 

Zo rond een uur of vijf is er duidelijk minder publiek en een aantal kramen bij ons in de buurt 
zijn al ontruimd. We besluiten om onze spullen ook maar in te pakken en vertrekken weer 
richting Winterswijk. Hoewel de markt  vrij lang heeft geduurd en we wat last kregen van de 
benen, kunnen we terug zien op een geslaagde dag. 
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Brinkheurne           Proeverij op de boerderij 3 november 2012 

Vroeg opgestaan voor een burgerman op zaterdag en op de fiets naar de Lindeboom in de 
Brinkheurne. Ik ben er rond 8 uur om te helpen met de laatste restjes opbouw. Het meeste is 
al gedaan door anderen in de dagen ervoor. Er is al een standhouder aan het werk: de 

kaasboer van de Herminahoeve. 

Gelukkig is het droog en al snel 
zijn er meer mensen. We gaan 
van start met het verder optuigen 
van de kramen voor de 
verschillende standhouders en 
activiteiten. Er zijn kramen met 
kaas, vogelhuisjes, 
konijnenhokken, klokken, 
speelgoed, honing. Verder is er 
een kraam met oude 
fototoestellen en natuurlijk een 
kraam met spullen uit de donkere 

schuren van Boerengoed. Veel heb ik intussen wel gezien, maar er zit toch weer veel nieuws 
bij voor mij. 

De kokvrouwleu zijn al snel bezig met het stoken van de vuurpot en het fornuis. Lekkere 
geuren komen voorbij en een hapje van het een en ander. Zo is er brood met bloedworst, 

erwtensoep, broodje met worst 
enz. 
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Het varken wordt later in de 
ochtend op de ladder 
gehesen en gekeurd. Een 
vrolijke boel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komen ondanks het matige weer bijna 350 mensen op de proeverij af. Zeker geen slecht 
resultaat voor een dag met matig weer. Maandag de spullen weer opruimen en opbergen. 
Zal nog een hele klus worden in een regenachtige sfeer. Gelukkig zijn we met velen en is de 
klus snel geklaard. 

 

Het bestuur van de Stichting  

Boerengoed Achterhoek wenst U  

Prettige Kerstdagen en een 

Voorspoedig 2013 


