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‘Wat doe je als je geen koelkast hebt?’
“Wat is dit?” Job gokt:
“Een wijnmaker.” Esther
waagt een poging: “Een
sapjesmaker.” “Nee, het is
een graanmaler. Kijk, hier
doe je het in, en dan gaat
het er zo doorheen.”
door Martine Scholl
LINTELO - De Stichting Boe-

rengoed kwam woensdag
op bezoek bij leerlingen van
basisschool De Klimop in
Lintelo. Dit bezoek, in het
Kulturhus in Lintelo, vond
plaats in het kader van het
Cultuur- en Erfgoedpact
Achterhoek. Het was de
eerste keer dat kinderen op
deze manier in aanraking
kwamen met landbouwwerktuigen en technische
voorwerpen die vroeger
werden gebruikt. Initiatiefnemer Harry ten Brinke:
“Best spannend, zo’n eerste
keer. Maar ik mag wel zeggen dat de ochtend bijzonder geslaagd is. Het was wel
even afwachten hoeveel
ouderen er zouden komen.
Ik heb ouderen uit de omgeving uitgenodigd om ook te
komen deze ochtend, en dat
is gelukt!” Het waren de heren van Boerengoed die de
voorwerpen meenamen en
uitlegden aan de kinderen
waar ze voor zijn, maar de
ouderen hebben ze zelf nog
gebruikt en vertelden de
kinderen uit eigen ervaring.

ALADNA
AALTEN - Korfbalvereni-

ging Aladna heeft de
uitwedstrijd tegen Melynas in Eerbeek met 11-9
verloren. Melynas ging
goed van start en wist
in de eerste minuten de
nodige kansen te creëren
maar doelpunten werden
daaruit niet gescoord.
Aladna kwam na een
aarzelend begin beter in
de wedstrijd en kwam
op een 0-4 voorsprong.
Richting het einde van de
eerste helft kwam er een
ommekeer. Aladna had
het even moeilijk en de
fusieclub uit Eerbeek en
Brummen wist de kansen
nu wel om te zetten in
doelpunten. Het kwam
terug tot 2-4 en vlak voor
het rustsignaal werd
het zelfs 3-4. Ook in het
begin van de tweede helft
had Aladna het moeilijk
en Melynas maakte gelijk
om vervolgens zelfs op
een 6-4-voorsprong te
komen. Daarna kwam
Aladna weer beter in de
wedstrijd. Bij tussenstanden van 9-8 en 10-9
had Aladna voldoende
kansen om de gelijkmaker te scoren maar helaas
lukte dat niet. Aladna C1
speelde in Westervoort
tegen Wesstar C1 en wist
een 4-9 overwinning te
boeken. Aladna was van
begin af aan de betere
ploeg. Een mooie afsluiting van het seizoen voor
de jeugd. Voor Aladna
werden de doelpunten
gemaakt door Esra Demkes (3x), Kyra Demkes
(3x), Nicky Wensink (2x)
en Lizet Wensink.

Jan Breukelaar vraagt de kinderen waar de verschillende voorwerpen voor zouden kunnen dienen. Na een gokje van de kinderen
foto: Han Kastein
geven de mannen van Stichting Boerengoed uitleg.

Bijvoorbeeld over het maken van hangop: “Dan hing
je een theedoek op waar je
karnemelk in hing. Op die
manier scheidden de delen
zich van elkaar.”
Stichting Boerengoed heeft
deze ochtend vijftig voorwerpen meegenomen, maar
heeft er wel 1500 in beheer.

De Winterswijkse stichting
stelt zich ten doel: ‘het verzamelen, conserveren en
herstellen van cultuurhistorische zaken op het gebied
van landbouw’. “De Stichting treedt ook naar buiten,
om het verworvene aan belangstellenden te tonen.”
Bij veel voorwerpen hebben

de kinderen grote vraagtekens in hun ogen. Waar
zou dat nou voor zijn? Maar
het is soms ook te merken
dat we in Lintelo zijn; deze
kinderen kunnen sommige
voorwerpen beter plaatsen
dan ‘stadse’ kinderen dat
zouden kunnen. Zo vraagt
gespreksleider Jan Breuke-

laar (Schurink Jan) op een
bepaald moment: “Wat is
dit?” Job antwoordt: “Een
poter!” Helemaal goed, en
Jan vraagt meteen: “Wat is
je achternaam?” “Ebbers.”
“Dan kan ‘t ook niet anders hè, i’j bunt vast van de
boer.”
De ouderen die achterin

Haak-In-avond met Ellebel

Kerkdiensten

AALTEN - Vind jij haken ook

Aalten

zo leuk? Samen haken is
nog gezelliger.
Op woensdagavond 27 mei
verzorgt Ellebel weer een
Haak-In. Je kunt om 20.00
uur aanschuiven aan de
keukentafel bij Ellen Snoek
thuis.
Je neemt je eigen haakwerk
mee en Ellen zorgt voor de
koffie/thee en er liggen veel
boeken ter inspiratie; ook
leuk als je een nieuw haakproject wilt starten.
En mocht je ergens niet uitkomen of tegenaan lopen?
Dan kunnen we elkaar helpen! Kom je ook? Meld je
dan aan via de e-mail: ellensnoek@gmail.com.
Deelname kost 5 euro.
Mocht je deze avond niet

PKN: Oude Helenakerk 9.30
uur Wim Everts; Oosterkerk
geen dienst; Zuiderkerk
10.00 uur ds. Marten Jan
Kooistra, Belijdenisdienst
Chr. Gereformeerde Kerk:
9.30 uur en 15.00 uur ds. R.
Bikker, 25-5 (Tweede Pinksterdag): 10.00 uur Welkomstdienst

Haaksters krijgen volop inspiratie op de Haak-In.

kunnen, er staat er ook nog
één gepland op woensdag
24 juni 2015.
Meer informatie is ook te
vinden op het blog van Ellen

Medische diensten
Huisartsen: weekeinddienst
vr 17-ma 8 u: huisartsenpost
O.-Achterhoek, tel. 09005009000. Tandartsen: tel.
0544-466149. Spreekuur za
en zo 11.30 u (alleen voor
spoedgevallen). Weekeindediensten gelden ook op
Tweede Pinksterdag. Apotheek: Benu Apotheek Aalten, Bredevoortsestraatweg
44, ma-vr 8-17.30 uur. Apotheek Koeweide Koeweide
4, werkdagen 08-18 uur, za
10-14 uur, tel. 0543-760060.
Buiten deze tijden: Beatrix
Apotheek, Beatrixpark 1, tel.
544488. Sensire: info@sensire.nl, www.sensire.nl, tel.
0900-8856. Buurtzorg Aalten: tel. 06-12176811, www.
buurtzorgnederland.com.

Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé: tel. 0544474100, www.szmk.nl, email info@szmk.nl. Careaz
Dr. Jenny (wonen, dagverzorging): tel. 0315-657500,
e-mail info@careazdrjenny.
nl, www.careaz.nl. Careaz
Thuiszorg
(persoonlijke
verzorging,
alarmering,
maaltijden,
huishoudelijke hulp): tel. Zorgbureau
0544-397010, e-mail: zorgbureau@careaz.nl,
www.
careaz.nl. Stichting Korrelatie: ma t/m vr 9.00-18.00
uur tel. 0900-1450, chat
(9.00-17.30 uur) www.korrelatie.nl, e-mail korrelatie.
nl. Anonieme Alcoholisten:
tel. 452825/473184, 24 u.:
06-20727166.

foto: PR

of op haar Facebookpagina:



www.ellebel5.blogspot.
nl, www.facebook.com/
ellebelhandmade

Euregio Christengemeente:
10.30 uur dienst in de Westerkerk
Evangelische Gemeente De
Koren-Aar: 10.00 uur evang.
M. Luth (Hulshorst), De Pol,
ingang Nassaustraat
De Meiberg, gemeente van
christenen: 9.30 Aanbiddingdienst/Woordbedie-
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ning, zondagsschool en
crèche aanwezig, woensdag
samen bidden
Jehovah’s Getuigen: di 19.30
uur vergadering, zo 10.00
uur vergadering
RK St. Helenakerk: elke do
9.00 uur ochtendgebed en
Eucharistieviering, aansluitend koffiedrinken en inloop, zo 9.30 uur pastor Jos
Droste, Woord- en Communieviering, m.m.v. Jabbaj
Bredevoort
PKN St. Joris: 9.30 uur ds. A.
Endeveld
RK Kerk: za 19.00 uur pastor
C. Pikkemaat, Eucharistieviering

Communicatie
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de zaal zitten, vertellen de
kinderen uit eigen ervaring
hoe het er vroeger aan toeging. Gespreksleider Theo
Soontiëns vraagt de kinderen hoe het zou zijn om te
leven zonder koelkast. Geen
idee... Maar een aanwezige
heer weet het nog goed.
“Dan haalde je melk bij de
boer, je moeder kookte het,
dekte het af en zette het in
de kelder. En dan haalde je
een beetje eruit voor bij de
maaltijd.”
“Het is belangrijk om de cultuur in je eigen streek goed
te kennen en met dit project
brengen we de ouderen dichterbij de kinderen”, legt Ten
Brinke uit. “We proberen gesprekken op gang te brengen
en ouderen verhalen over
vroeger te laten vertellen
aan de kinderen. Zo ontstaat
er een mooie verbinding tussen de verschillende generaties binnen de Achterhoek.”
En dat lukt wel! Een dame
vertelt over wat er vroeger
met je gebeurde als je niet
luisterde. “We werden in
het cementhok gestopt, en
pas als je zei ‘Ik zal ‘t nooit
meer doen moeder’ mocht je
eruit.”
De hilariteit is groot als één
van de heren van Boerengoed een zaaiviool demonstreert. Houten kast voor de
buik, en met een strijkstok
wordt het zaad (in dit geval
maïs) overal naartoe verspreid. De korrels vliegen in
het rond!
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in het nieuwe seizoen weer
met het geven van de cursus
Communicatie & Coachvaardigheden. Deze cursus
vindt op de avonden plaats
en begint op 15 september.
Bij de cursus wordt gebruik
gemaakt van NLP (NeuroLinguïstisch
Programmeren). Meer info: www.
ernarensen.com/communicatie-coachvaardigheden.
Cursusavonden: 7 dinsdagavonden, 19.00-22.00 uur.
De locatie is de praktijk van
Erna Rensen, Dinxperlosestraatweg 68, Aalten. Aanmelding: inge@ernarensen.
com of het aanmeldformulier op de website.



www.ernarensen.com

