
Activiteiten 2019 St. Boerengoed Achterhoek 

Paardenmarkt op Koningsdag 27april 2019. 

Dit jaar is het weer wat matig op Koningsdag. Gelukkig is er al vroeg een goed 

ontbijt geregeld voor het bestuur van de Vereniging Volksfeest. Er is koffie, 

pannenkoek, gebakken ei, broodjes al dan niet met gebraden worst. En is dat 

op, dan is er later op de dag ook nog een biertje, wijn of fris. 

Veder valt er van alles te zien. Paarden en benodigdheden, tuinmachines, 

schilderijen en dergelijke. Dit jaar geen show element met paarden, maar iets 

met honden. Leuk om te zien en weer eens wat anders! Alles bij elkaar een 

gezellige dag! 

 



 

Demonstraties bij de Berkhof 3 mei 2019. 

Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd om enige demonstraties voor de 

bewoners van De Berkhof te geven. 

We zijn er met de kokvrouwleu (met bozem lekker wafels bakken), Gert Hijink 

met wat oude wasmachines, Henk Oonk demonstreert het ambacht van 

vroeger het houtbewerken als tmmerman, de mandenvlechter, bezembinder 

en stoelenmatter. Voor vele “oudejes” herkenbaar. 

 



Demonstraties bij de Vredensehof 11 mei 2019. 

We zijn er met de kokvrouwleu (met bozem lekker wafels bakken), Gert Hijink 

met wat oude wasmachines, Henk Oonk demonstreert het ambacht van 

vroeger het houtbewerken als timmerman, de mandenvlechter, bezembinder 

en stoelenmatter. Voor vele “oudejes” herkenbaar. 

 

 

Geslaagde Hout- en Ambachtendag 26 mei 2019. 

Kramen laden voor de Hout- en Ambachtendag is al ruim van te voren in gang 

gezet. Daardoor hoeven niet in een paar lange dagen alles te doen. 

In de weken vooraf aan het evenement zijn we onaangenaam verrast. Bij de 

ROVA zijn geen dranghekken meer beschikbaar voor het afzetten van het 

evenementen terrein. Waarom dat zo is snappen we niet. Huren van hekken is 

prijzig en valt daarmee af. Gelukkig hebben we niet veel af te zetten. Al 

geruime tijd geleden besloten om de Meester Meinenweg af te sluiten en daar 

gelijk de kassa's te plaatsen. Op die manier maken we er een groot 

evenementen terrein van. Ook kan zo het kinderplein een centrale plek krijgen 

voor het gebouw. 

Alle voorbereidingen zijn in de loop van zaterdagmiddag klaar. Henk Oonk 

heeft veel werk verzet voor deze dag. Henk, dank daarvoor. Natuurlijk 

bedanken we ook alle anderen die een bijdrage hebben geleverd. Met name de 

bosbouwers in de weide en de mensen die een ambacht hebben 

gedemonstreerd.  

De vrijwilligers van Boerengoed kunnen trots zijn op deze dag. 

Om 9 uur zijn er al een behoorlijk aantal standhouders aanwezig. Veel is de dag 

ervoor al aangevoerd en opgezet. Kopje koffie erbij voor alle standhouders, 

bosbouwers, ambachtslieden en vrijwilligers. Rond 11 uur is er al 

belangstelling. Dat worden er gedurende de dag bijna 650 bezoekers uit de 

regio. Voor ieder is er wat te zien. Behoorlijk wat demonstraties die veel 



geïnteresseerden trekken. Veel machines en ambachten zie je ook niet elke 

dag.  

De foto's spreken voor zich! 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Oltimerdag Balkbrug 9 en 10 juni 2019. 

We zijn op uitnodiging 2 dagen naar de Oltimerdag in Balbrug geweest met 

onze PUNTDRAAD-machine. 

We stonden op de “eerste rij” en hadden over belangstelling niet te klagen. 

Zoals meestal is het voor de meeste mensen een wonderlijke machine en 

hadden geen idee hoe prikkeldraad vroeger werd gemaakt. Het is ook een 

unieke machine waar geen 2e van te vinden is.  

Zaterdag was het weer niet best. Veel wind en geregeld regen. 

Dat is jammer voor de organisatie. Maar dat werd goed gemaakt door het 

mooie weer op zondag. 

De machine heeft maar een paar kleine storingen gehad. Daar waren wij, de 

vrijwilligers Fried, Willy, Gerrit en Herman, dan ook zeer tevreden over. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



Demonstraties bij basisschool de Bataaf 11 mei 

 

Oldtimerdag Panningen 27 en 29 juli 2019 

Donderdag bij bijna 40 graden de machine in orde gemaakt voor transport.  
Hulde voor Herman en Henk die de warmte hebben getrotseerd. 
 
Vrijdag wordt de machine opgehaald en naar Panningen gebracht. Dit keer 
hoeven we de chauffeur niet op te halen in Panningen. Scheelt weer een ritje 
van 2x 140 km. 
 
Zaterdag gaan Bert, Leo en Willy gewapend met de nodige flessen water en fris 
op stap. Beetje op tijd vertrekken voor het geval het warm wordt. 
Het terrein oogt op een aantal plaatsen wat modderig door de flinke regenbui 
van de nacht ervoor. Stof is in ieder geval weg. 
De machine draait al voor 9 uur. Gelijk al veel bekijks. Er blijven de hele dag 
mensen in opperste verbazing kijken naar de Techniek en werking van de 
machine.die rond 1900 ontwikkeld is Kijkers uit alle delen van Europa en zelfs 
de VS dus soms moet je met gebarentaal de machine verklaren. 
Afgezien van wat gedoe met de draad bossen loopt het eigenlijk de hele dag 
goed. 
 
 Zondag is het niet anders. 
Henk, Fried en Barthold vermaken zich goed op het terrein. De machine werkt 
vlekkeloos slecht 1 keer een hapering  Er is van alles te zien en te koop op het 
gebied van oude tractoren en het gebruik ervan. 
Rond vijf uur keert de ploeg huiswaarts. De machine komt maandag weer naar 
Winterswijk en wordt dan klaar gemaakt voor de voor een volgend evenement 
en gaat eerst de winterstalling in. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Vrijwilligers “uitje”  naar Museum in Dinxperlo. 

Donderdagmiddag 28 november zijn we met z’n allen naar een museum 

in Dinxperlo geweest. Het museum is van Han Veerbeek die voor zijn 

pensionering een garagebedrijf had met gelijknamige naam in 

Varsseveld. Hij heeft vooral auto’s uit de jaren 60-70-80 bewaart en 

gerestaureerd als dat nodig was. Ook enige oltimers heeft hij er staan. 

Daarnaast heeft hij aanverwante zaken van een garagebedrijf bewaart. 

Ook tijdschriften, boeken enz. zijn te zien. 

Henry van Haren heeft een kamer ingericht met heel veel model auto’s.  

Van iemand die in het voormalige Oost-Duitsland gewoond heeft staan 

er meer dan 50 oude naaimachines vooral van het merk Singer. 

Na ontvangst met koffie en een grote appelflap hebben we rond gekeken 

in het museum wat voor veel herkenbaars van onze generatie opleverde. 



 

 



 

 



 

 



 

 



Het is steeds weer een feest van herkenning voor onze generatie om 

deze auto’s en bijbehorende dingen bij elkaar te zien. 

Het is daarom fijn dat iemand als Han Veerbeek zijn hobby aan ons, en 

iedereen, heeft laten zien. 

Na al dat moois is de middag afgesloten met een “hapje (hap) en 

drankje” bij een bauernhof net over de grens. 

 



 

 

Het jaar 2019 zit er weer op wat activiteiten betreft. 

Volgend jaar hopen we weer op een bijdrage van de alle vrijwilligers! 

 


