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Bevrijdingsdag 2020          wi’j oet t Woold                 Boer’nleu in oorlogstied   

 

Eigenluk zolle wi’j noo heel drok wea’n ut Woold 

75 jaor bevrijding zol volop ‘evierd word’n met un aantal heel bezundere veurstelling’n van 

Toneelvereniging Ons genoegen,  dee ut prachtige stuk ‘Boer’nleu in oorlogstied’ op ut programma 

hadd’n staon. Alles in stijl, alles compleet, alles klaor. De try-out veur schoolblaag’n, dree vollebak-

veurstelling’n, ne bezundere tentoonstelling, de passende entourage, de catering van oorlogstied-

hepkes waarbi’j alles oet ut Woold-Winterswijk betrokk’n zol word’n, alles in order! 

 

En noo? Zitte wi’j stille. Stille? Nea, zekers neet. We blieft geerne an ut wark.   

  

De veurstelling’n bunt verplaatst naar 2021. Dan wordt ut 75+1 jaor bevrijding alsnog heel 

oetbundug ‘evierd. Maor um  2020 heel stillekes voorbi’j te laot’ n gaon dat vonde wi’j ok zo kaal. 

Zodoonde leek ut uns hier oet  Woold wal un mooi idee um owleu op bevrijdingsdag toch wat te 

laot’n (veur)preuv’n van al ut lekkers wat wi’j hier in ut Woold maakt en wat ok gebroekt zol word’n 

veur dee oorlogstiedhepkes. We hebt  de köppe bi’j mekare ‘estokk’n  en d’r is un  

“ Wi’j oet t Woold”- smaakpakket bi’j mekare ‘egard. Speciaal en allene veur bevrijdingsdag want 

hoo dan ok; ut is toch ne feestdag ook al is alles anders dan anders.  

Dit pakket kö’j bestell’n via ut Keunenhoes. Daar is ut af te haal’n op bevrijdingsdag maor ut kan ok 

word’n bezorgd.  As alles geet zo as w’j ut uns oet’eprakkezeard hadd’n, dan geet dee bezorging op 

ne heel bezundere maneare gebeuren.   

 

 

Wi’j oet ut Woold wenst iederene toch ne mooi’n bevrijdingsdag  

en wi’j zeet owleu geerne volgend jaar bij Boer’nleu in oorlogstied! * 

 

 

Hieronder kö’j leaz’n wat d’r zoal in ut Wi’j oet t Woold-pakket zit:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ToneelverenigingOnsGenoegenWoold
https://www.boerenleuinoorlogstied.nl/


 

 

 

Wi’j oet  t Woold-Pakket: 

Ingrediënten uit het Woold van: 

Olden Gaorden, Kruisselbrink t Goed Elferdinck , Brömmels, Harmienehoeve, Deunk , 

Ter Weme,  Keunenhuis, Woolds lamsvlees (helaas lukte lamsvlees nu niet maar volgend jaar wel )  

 

Inhoud -brandnetelkaas Harmienehoeve 

          -geitenkaas fenegriek Brömmels 

 -gerookte meerval Deunk 

 -broodbol met gefruite uitjes Ter Weme 

 -jam Olden Gaorden 

 -Achterhoekse os naegelholt en dreuge worst Keunenhuis  

 -zoete bevrijdingsmuffin Ter Weme 

 -verse room met fruit  

 -salade samen feest 

  forel / makreel (Deunk), verse geitenkaas (Brömmels), venkelzaad (Olden Gaorden), 

  paprika-knoflookkaas (Harmienehoeve), uitjes (Kruisselbrink), kiemgroenten,  

  verse kruiden, walnoten (Keunenhuis) 

 -noabersalade Kruisselbrink-Keunenhuis:  

   asperge, (aard) appeltje, eitje, uitje, spekjes 

 -Wilhelmientjesaarde met tulpenbol:  

   hummus van Wilhelmientje pronkbonen (Olden Goarden), mierikswortel, 

   koriander & komijn, tulpenbol (Keunenhuis) 

  -wat dips en rauwkost voor het kleurig & gezond  

 

Prijs: € 28,50 per pakket  

Bestellen kan tot uiterlijk zondag 3 mei 17.00 uur. Beperkt aantal: op = op. Betaling bij bestelling. 

Afhalen kan op 5 mei bevrijdingsdag tussen 11.00 – 15.00 uur bij het Keunenhuis.  

Bezorgen binnen de kern Winterswijk en het Woold kan ook. Dit zal tussen 11.00 en 14.00 uur zijn.  

 

Afhaaltijd moet worden afgesproken i.v.m. maatregelen.   

Alles wat geleverd wordt heeft een omschrijving maar als je vragen hebt 

gewoon bellen.  

Bestellen, vragen of opmerkingen          ……          06 53802787 

 

Wooldseweg 127, 7108 AA Woold  
 info@nelschellekens.nl  

 

*vertaling nodig  ? Klik hier 

https://oldengaorden.nl/
https://www.facebook.com/people/T-Goed-Elferdinck/100010866761552
https://www.brommels.nl/
https://www.harmienehoeve.nl/
https://www.deunkvis.nl/
http://www.terweme.nl/
http://www.keunenhuis.nl/
file:///C:/Users/De%20Gullewaard/Documents/Woolds%20Lamsvlees
mailto:info@nelschellekens.nl
https://keunenhuis.nl/bevrijdingsdag-pakket-wij-oet-t-woold/

