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Kijk voor het hele programma op pagina 8 of op onze website: 

www.boerenmaandag.nl, Volg boerenmaandag via facebook:  

@boerenmaandag of Instagram: @boerenmaandag_nijkerk

VOORWOORD  
BURGEMEESTER RENKEMA 

BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE NIJKERK, 
BEZOEKERS VAN BOERENMAANDAG,

Bij het schrijven van dit voorwoord dacht ik aan de laatste keer dat 
ik Boerenmaandag mocht bezoeken. Dit was drie jaar geleden, in 
2019. Ik heb toen genoten van een echte Nijkerkse Boerenmaan
dag. Volop activiteiten, volop mensen en volop zon.

Het jaarlijkse feest, om het boerenleven in het zonnetje te zetten, 
kon de afgelopen twee jaar helaas niet doorgaan. De coronapan
demie en alle maatregelen zorgden ervoor dat het niet mogelijk 
was om een evenement zoals Boerenmaandag veilig te organise
ren. Voor alle vrijwilligers, die elk jaar hard werken om dit  Nijkerk
se festijn te verzorgen, was dit natuurlijk een grote teleurstelling. 
Ook voor iedereen die jaarlijks komt genieten van alle festiviteiten 
was dit een tegenvaller. 

Gelukkig is er nu weer veel meer mogelijk. We hebben nog steeds 
te maken met Corona, maar evenementen zoals Boerenmaandag 
mogen weer plaatsvinden.  En wat een programma staat er voor 
u klaar! Voor jong en oud zijn er tal van activiteiten en optredens 
georganiseerd. Van schapen scheren tot wol spinnen en van het 
dweilorkest tot de band Ritn Ditn, alles komt voorbij. 

Ik wil de organisatie een compliment geven voor het enthousias
me waarmee ze dit weer hebben opgepakt. Laten we er met z’n 
allen voor zorgen dat het een mooi, gezellig en veilig feest wordt. 
Houd rekening met elkaar, en geniet van alles wat er te horen, te 
zien, en te beleven valt. Ik wens iedereen ontzettend veel plezier 
tijdens Boerenmaandag!

Gerard Renkema
Burgemeester van de gemeente Nijkerk

STICHTING BOERENMAANDAG

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI,

Wij van het Boerenmaandag comité zijn trots op ons Nijkerks 
cultureel historisch erfgoed. Voor iedereen die ook trots 
is op Nijkerk, van toen en nu, hebben wij “Vrienden van 
Boerenmaandag” in het leven geroepen.

Boerenmaandag is al sinds 1980 een begrip in Nijkerk en dit willen 
wij graag zo houden, een feestelijke dag voor familie, vrienden en 
kennissen. Het is goed om te zien en te blijven waarderen, waar 
wij vandaan komen in onze bruisende gemeente.

Waar staan wij als comité voor:

Deze dag moet voor iedereen toegankelijk zijn: Alles wat wij 
organiseren is gratis toegankelijk en geheel belangeloos: Land
bouw mechanisatieshow, Kinderactiviteiten op het Molenplein, 
Schapen scheren & Oude ambachten, Rondrit met de paardentram 
voor de bewoners van de verzorgingshuizen, Optredens in de 
verzorgingshuizen verzorgd door de Puttense Boerendansers en 
nog veel meer. Bovenstaande programma is voor alle bezoekers 
gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers en 
ondernemend Nijkerk.

Meer leuke dingen organiseren

Boerenmaandag gaat nog veel meer leuke dingen doen in de 
toekomst dus zorg dat je niets mist van deze ontwikkelingen en 
word Vriend van Boerenmaandag.

Als Stichting Boerenmaandag hebben wij geen winstoogmerk. 
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en proberen elk jaar uit 
de kosten te komen om het voortbestaan van onze stichting en 
Boerenmaandag te waarborgen voor de inwoners van Nijkerk  
voor de komende jaren.

Met vriendelijke groeten, 

Stichting Boerenmaandag

Advertenties, ontwerp en realisatie:
Oude Barneveldseweg 65c, 3862 PS Nijkerk, Tel. 085 130 34 88
info@communicatiers.nl, www.communicatiers.nl

Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Aan deze 
uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend.

COLOFON:

Hét feest van 
Nijkerk

Boerenmaandagkrant 2022 is een uitgave van:  
Stichting Boerenmaandag: info@boerenmaandag.nl,  
www.boerenmaandag.nl, Tel. 06 31 99 72 17
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Er is ons gevraagd een stukje te schrijven in deze editie van 
Boerenmaandag. De 39e editie van een dag die in al die jaren enorm is 
veranderd maar nog altijd hetzelfde saamhorigheidsgevoel heeft. De 
veranderingen zijn ook in de agrarische sector enorm in deze 39 jaar. 
Het aantal boeren, of zoals men nu vaak zegt agrariërs, is gedecimeerd. 
De regels daarentegen verveelvoudigd. Eén ding is zeker, het was, is en 
blijft een prachtig vak! De passie zorgt er ook voor dat in deze tijd nog 
volop geboerd wordt, ook in Nijkerk! Er wordt vaak gezegd, het is een 
manier van leven, en dat is eigenlijk ook wel zo. Het gezin en het bedrijf 
zijn verweven met elkaar, gezinsleden springen vaak bij waar nodig.

Het leven op de boerderij gaat door, 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. We zijn trots op onze sector welke behoort tot de meest 
innovatieve ter wereld. Het is een zorg dat de huidige politieke en 
economische ontwikkelingen druk leggen op het buitengebied, 
er is in een gevecht om de ruimte. Steeds meer grond is nodig 
voor woningbouw, natuurontwikkeling, maar ook grootschalige 
zonnecentrales. Nijkerk heeft zeer bijzondere landschappen, welke 
mede door onze voorouders zijn ontwikkeld, laten we dit vooral 
koesteren.

Vrogger was zo gek nog nie!

Het thema van deze boerenmaandag. Het schetst natuurlijk een 
heel romantisch beeld, we denken vaak met weemoed terug aan 
tijden van toen, maar is het wel zo ‘romantisch’...

Wellicht als je bedenkt dat men vroeger bij grote klussen, zoals 
het landwerk, de handen in elkaar sloeg en elkaar hielp, samen 
het hooi van het land zien te krijgen. Prachtig beeld om naar 
terug te kijken, alhoewel… Is het wel zo mooi? Zwaar werk, 
veel handarbeid, vele handen nodig…. Tegenwoordig gaat het 
grotendeels machinaal en zijn er minder arbeidskrachten nodig, 
deze zijn ook steeds schaarser! Iedereen wil graag op tijd naar huis 
en ook in het weekend wil men relaxen. 

De bedrijven zijn van toen naar nu enorm gemoderniseerd 
en voldoen aan alle eisen die gelden voor milieu, dierwelzijn, 
consument en ga zo maar door. De dieren die in Nederland 
gehouden worden, behoren tot de top van de wereld qua welzijn 
en gezondheid. Nog steeds lees je in de (social) media over gif, 
hormonen en antibiotica, maar vlees, melk, eieren, groente en fruit 
is in Nederland gecertificeerd vrij van deze stoffen. Daarom pleiten 
wij ervoor om vooral producten van NL bodem te kopen, dan weet 
je gewoon dat het goed is. De boeren zijn met de tijd meegegaan, 
gelukkig maar, want je moet er toch ook niet aan denken om de 
was nog met de hand te moeten doen?

Het grootste goed van toen is dat men meer tijd voor elkaar had, 
geen mobiel die regelmatig af gaat, maar één telefoon centraal 
in huis, geen social media die pingelt en smeekt om aandacht, 
geen dag TV, geen… Vul maar in. Je sprak met elkaar in plaats van 
appen, tja als je het zo bekijkt was ‘vrogger zo gek nog nie’.

Voedsel als politiek wapen

De Oekraïne voorziet voor 28% in de wereldwijde tarweproduktie.
In de huidige crisis rondom Oekraïne, wordt pijnlijk duidelijk hoe 
afhankelijk we eigenlijk zijn van import en export, wanneer de 
wereldmarkt in balans is gaat het prima, echter we zien nu vooral 
onbalans en enorme prijsstijgingen. Op dit moment is lastig 
voorspelbaar of er gezaaid kan worden in de Oekraïne, gebrek aan 
inzet en brandstof.

Geopolitiek gezien is Europa en vooral Nederland sterk in een 
voedselproductie tegen een lage milieulast, dat maakt ons 
krachtig.

Leren bij de Boer

Twee keer per jaar de tandarts, één keer de dokter, maar we 
hebben minimaal drie keer per dag de boer nodig. Vroeger kende 
men veel vaker iemand die op de boerderij woonde, maar dat 
is tegenwoordig niet meer het geval. Dus broodnodig dat er 
initiatieven zijn die zorgen voor een eerlijk en duidelijk beeld van 
onze mooie sector en vooral, waar komt mijn voedsel vandaan?

In de Gelderse Vallei zijn we volop bezig met boerderijeducatie, 
steeds meer scholen gaan op bezoek bij bedrijven die hieraan 
meedoen. De educatieboeren ontvangen met veel plezier 
enthousiaste klassen van de Nijkerkse scholen. In Nijkerk e.o. zijn 
nu drie bedrijven die hieraan meewerken. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website: www.lerenbijdeboer.nl

Vier fietstochten in de Gelderse Vallei

Stap op de fiets en geniet van de mooie Gelderse Vallei! Ieder 
jaar organiseert Kijken bij de Boer vier routes, waarbij diverse 
agrarische bedrijven hun deuren open zetten voor publiek. Zo 
kunnen de deelnemers onderweg een ‘kijkje in de keuken’ nemen 
bij diverse boerderijen. Daarbij mogen verschillende proeverijtjes 
uiteraard niet ontbreken. De voorgaande jaren was Kijken bij de 
Boer een groot succes, met telkens zo’n duizend bezoekers per 
fietstocht. Ben je er dit jaar ook (weer) bij?

Kijken bij de boer

Fiets de boer op in Ede en omgeving, Kijk achter de staldeur in 
Nijkerk en omgeving, Boerderij in beeld in Barneveld en omgeving 
en Tour de boer in Woudenberg en omgeving.
In de aanloop naar de zomer worden de data bekend en wordt de 
website www.kijkenbijdeboer.nl aangevuld met de fietsroutes en 
informatie over de deelnemende bedrijven.

Corry Kok-van Hierden
Secretaris LTO Noord Gelderse Vallei

Nederland exporteert 70% van de totale productie naar landen 
binnen Europa, echter van al het voedsel wat we in Nederland 
consumeren, importeren we ook 70%. Dit houdt dus in dat we 
feitelijk niet zelfvoorzienend zijn. Laten we zuinig zijn op onze 
landbouwgrond.

Tussen 1950 en 2016 is er 550.000 hectare cultuurgrond 
onttrokken aan de landbouw en sindsdien gaat er ieder jaar 
nog 7500 hectare landbouwgrond verloren aan woning en 
wegenbouw en aan zogenaamde natuur

Wist u dat?

In 1950 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners
In 2020 17,4 miljoen
In 1950 waren er 410.000 agrarische bedrijven
In 2020 nog 53.000
In 1950 waren er 1,57 miljoen koeien
In 2020 1,6 miljoen
In 1950 reden er 139.000 auto’s rond
In 2020 8,9 miljoen
In 1940 waren er 350.000 passagiers op Schiphol
In 2020 passeerden 58,2 miljoen mensen de incheckbalie

Feiten:

•  De ammoniakuitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 
kiloton in 1990, tot 110 kiloton nu.

•  Er is 9,7 miljard kilo minder mest dan in 1990.
•  Boeren hebben tussen 1990 en 2017, 187 miljoen kilo stikstof 

gereduceerd.
• Fosfaatuitstoot is sinds 1990 gedaald met 60 miljoen kilo

DIT GEEFT TOCH STOF TOT NADENKEN?
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WIJ DRAGEN BOERENMAANDAG EEN WARM HART TOE

Wij zijn Holland Jersey uit Nijkerk 
en wij hebben een volledig 
gescheiden melkstroom van melk 
van het Jerseykoeienras. Een 
oerras, dat van nature melk geeft 
met veel hogere gehaltes aan vet, 
proteïne, mineralen en vitaminen: 
het speciaalbiertje in de zuivel. Ben 
je nieuwsgierig? Kom gezellig bij ons 
langs met Boerenmaandag. Wij zijn te 
vinden op het Molenplein (zie pag. 8).

Tot dan!
Heb je vragen? Neem gerust 

contact met ons op!

033 - 245 19 72
info@hollandjersey.com
https://hollandjersey.com

DE PASSAGEKRAAM 
OP BOERENMAANDAG.

Waar haal je op de Boerenmaandag je kopje koffie, waar krijg 
je het lekkerste broodje worst of 
gebakken ei? Of trakteer je je (klein)
kinderen of jezelf op een geweldige 
spekpannenkoek? En dan hebben we 
het nog niet eens over de beroemde 
erwtensoep!
Natuurlijk bij de kraam van de dames van Passage!

Maar Passage is niet alleen de kraam op de Boerenmaandag.
Passage is een christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging 
die al bestaat sinds 1919. De afdeling Nijkerk is opgericht in 
1958 en heette toen CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen 
Bond). De dames komen iedere maand een avond bij elkaar, 
om een spreker te horen over bijvoorbeeld 75 jaar bevrijding in 
Nijkerk of iemand die komt vertellen over de Stichting Veluwse 
Wensambulance enz. Het onderling contact de pauze! is 
minstens zo belangrijk als een interessante spreker.

Begin de Boerenmaandag  
met de volste melk van Nederland!

Holland jersey  
andere koe andere melk

H O L L A N D

P R E M I U M  Q U A L I T Y

D A I R Y

June 27, 2017

Patricia

/Volumes/03 Artwork PIP/175 Holland Jersey/004 Jersey Melk UHT zwarte pakken 750ml/Images/CMYK Holland Jersey PREMIUM QUALITY DAIRY.ai
CMYK Holland Jersey PREMIUM QUALITY DAIRY.ai

Er zijn twee leeskringen, twee fietstochten in de zomer en 
zo hebben we het heel gezellig met elkaar. Dames die dit 
aanspreekt kunnen gerust een avond komen kijken! Informatie 
op www.passagevrouwen.nl, zoek op afdeling Nijkerk.

mailto:info@hollandjersey.com
https://hollandjersey.com/


‘IK WILDE DE AMBTENAREN NIET 
LATEN LACHEN’

OPRICHTER HENK VISSCHER (82) SLAAT 
BOERENMAANDAG NIET OVER

‘Als jij een jaarmarkt wilt dan regel je het zelf maar.’ Met die 
boodschap werd Henk Visscher door een wethouder in een 
commissievergadering van Nijkerk in 1979 voor het blok gezet. 
Het toenmalige raadslid van de ARpartij, dat later het CDA 
werd, stond met de rug tegen de muur. Maar Visscher toonde 
karakter, rechtte zijn rug en trok ten strijde. ,,Thomas Ordeman, de 
eierhandelaar en gemeenteraadslid van de PvdA, stond als enige 
achter mijn idee. Ik pakte vervolgens de handschoen op en zocht 
contact met de verschillende landbouworganisaties.’’

De inmiddels 82jarige Henk Visscher kijkt anno 2022 nog altijd 
met genoegen terug op de geboorte van de Boerenmaandag. 
,,We hadden de wekelijkse veemarkt op het Plein. In 1979 werd 
duidelijk dat de veemarkt moest verdwijnen. De baten wogen voor 
de gemeente niet meer op tegen de kosten.’’

Als veehouder en gemeenteraadslid namens de AR was het 
verdwijnen van een stukje folklore een doorn in het oog. 
,,Ik wilde na het stoppen van de wekelijkse veemarkt graag 
een jaarmarkt houden. Het idee had ik gekregen toen ik een 
jaarmarkt in Woerden had bezocht. Een jaarmarkt met koeien en 
kermisattracties leek mij leuk. De gemeente steunde het voorstel 
niet en zei letterlijk: ‘dan doe je het zelf maar’.’’

Visscher zocht contact met de verschillende landbouworganisaties. 
,,Iedereen was enthousiast en met Rijk van de Pol (GMVL), Ben 
van den Pol (CBTB) en Wim van Valkengoed (ABTB) hadden we 
een comité voor de organisatie van de eerste jaarmarkt.’’

Het kwartet, met Henk Visscher als grote initiator en inspirator, 
stelde alles in het werk om in 1980 de eerste markt te kunnen 
houden. ,,We wilden een jaarmarkt met koeien en paarden en 
verschillende activiteiten die gericht waren op het leven van 
de boeren.’’ Dat de jaarmarkt in april gehouden moest worden 
was al snel duidelijk. ,,In het voorjaar was het tijd voor de grote 
schoonmaak, zowel in de huishoudens als bij de veehouders. Dan 
werd er besloten welke dieren verkocht moesten worden.’’

Henk Visscher maakte zich in de aanloop naar de première wel 
degelijk zorgen. ,,Waar komen de koeien voor de markt vandaan? 
Dat was de hamvraag. We moesten natuurlijk wel iets te bieden 
hebben.’’ 

In de dagen voor de eerste markt kwam Visscher, die zelf 
veehouder was op de Hoef in het buurtschap Driedorp, met een 
creatieve oplossing om de aanwezigheid van het rundvee te 
garanderen. ,,Ik had met Gerrit van de Brink, de burgemeester 
van de Kip Steeg in Nijkerkerveen, afgesproken dat hij in geval 
van nood op maandagmorgen mijn koeien van de boerderij zou 
ophalen. Ik wilde hoe dan ook dat er voldoende koeien zouden 
zijn. Ik wilde de ambtenaren van de gemeente niet laten lachen 
omdat er geen koeien waren.’’

De komst van veehouders en hun runderen overtrof echter ieders 
verwachting. ,,In totaal telden we die maandag 216 stuks rundvee. 
Dat was een geweldig aantal. De boeren hadden het naar hun 
zin. Er werd gehandeld en vervolgens werd afgerekend in de 
omliggende kroegen. In cafés als Princesse, Luttmer, de Bonte 
Koe, Centraal en Veer stond het blauw van de sigarenrook. De 
boeren dronken een borreltje als de handel rond was. De horeca 
vond het prachtig en iedereen wilde snel, het liefst in de herfst al, 
een vervolg op deze eerste jaarmarkt.’’

De Nijkerkse jaarmarkt, later omgedoopt tot Boerenmaandag 
bleek een schot in de roos. ,,Het werd een groot festijn,’’ aldus een 
nog altijd enthousiaste Henk Visscher. Met genoegen kijkt hij terug 
op de eerste jaren. ,,Het ging allemaal op zijn Janboerenfluitjes. 
We regelden wat nodig was en iedereen was tevreden.’’

In de jaren dat de aanvoer van vee verboden werd zag Visscher 
ook ‘zijn’ jaarmarkt veranderen. ,,de regelgeving werd steeds 
strenger. Zowel voor de boeren, maar ook voor de horeca. Ik vind 
dat een jaarmarkt alleen kan functioneren als de ambtenaren de 
geest van de wet hanteren en niet puur volgens de letter van de 
wet optreden. Ze moeten tijdens een dergelijk evenement af en 
toe iets door de vingers zien.’’

In 2000 maakte medeorganisator Henk Visscher plaats voor Aart 
van Meerveld. ,,Toen de koeien weggingen ben ik gestopt. De 
echte handel is weg, de koeien zijn weg. Dat vind ik bijzonder 
jammer. Het is wel fijn dat er nog een koeienkeuring is en dat het 
schapen scheren er is. Ook de oude ambachten en optocht van 
oude tractoren geeft nog een beeld van vroeger.’’

De liefde van Henk Visscher voor ‘zijn’ jaarmarkt is nooit verloren 
gegaan. ,,De opzet is in de loop der jaren gewijzigd. De essentie 
van de markt is veranderd. De echte folklore is verdwenen, maar 
ik blijf het evenement altijd bezoeken. Alleen in 2017 ben ik 
wegens andere verplichtingen afwezig geweest. Ik vind het nog 
altijd prachtig dat de boeren uit de hele omgeving op deze dag 
samen komen. De boeren hebben zich ook enorm ontwikkeld vind 
ik. Zowel economisch als verbaal heeft de boer in het algemeen 
enorme stappen gemaakt. Het is leuk om daar met de boeren 
onderling over te kletsen. Ik ga op de Boerenmaandag echter altijd 
om 18.00 uur naar huis. Dan is de markt afgelopen. Het is ook de 
tijd dat we vroeger moesten gaan om te melken.’’

Henk Visscher
Oprichter Boerenmaandag

Foto: Mooiste trekkercombinatie van 2019 5



STICHTING COEN IN ACTIE VOOR 
ROEMENIË 

Op de Boerenmaandag staat Stichting COEN ook dit jaar weer rondom 
de Grote Kerk met een aantal kramen. Bezoekers kunnen hier terecht 
voor boeken, kaarten met o.a. afbeeldingen van oud Nijkerk, kleding, 
speelgoed, spelletjes en andere rommelmarktspullen. Ook zijn er 
heerlijke koeken te koop. Uiteraard is de koffie-, thee- en frisdranktent 
weer present waar je even lekker kan zitten en kan genieten van een 
heuse COEN kip burger. Daarnaast is er gelegenheid om de mooiste 
kerktoren van Nederland te beklimmen. Hierbij merken we wel op dat dit 
kan tot ongeveer 13.30 uur.

Wat is Stichting COEN?

Stichting COEN (Commissie OostEuropa Nijkerk) is een stichting 
die hulp verleent aan minder bedeelden in OostEuropa, met 
name in Roemenië.

Jaarlijks zijn er acties, zoals de potgrondactie, winterfair en 
een kraam op de boerenmaandag. Dit zijn acties waarmee we 
gelden binnen krijgen om onze projecten in Roemenië te kunnen 
bekostigen.

Het inzamelen van kleding in Nijkerk en vervoer naar Sfântu 
Gheorghe (Roemenië) blijft een belangrijk actiepunt voor onze 
stichting. Er is steeds dringend behoefte aan goede kleding! 
De kleding wordt daar professioneel gesorteerd en waar nodig 
hersteld en gestreken. 

Daarna wordt de kleding verkocht in winkels van stichting 
Diakonia. Deze winkels worden voornamelijk gerund door mensen 
met een beperking. Zo hebben de anders begaafden ter plaatse 
werk en verwerft men inkomsten om andere projecten draaiend te 
houden. 

Huedin is een dorpje in de omgeving van Cluj. Diakonia verleent 
daar thuiszorg, aan arme ouderen en Roma’s. Deze mensen 
hebben zelf niet of nagenoeg geen financiële middelen om de 
benodigde thuiszorg en bijkomende middelen te betalen.

In 2019 hebben we de thuiszorg ondersteunt met een bijdrage van 
€ 2225,-. 

Hiervan zijn onder andere elektrische bedden, looprekken en 
postoelen aangeschaft, zodat deze aan de hulpbehoevende 
ouderen in bruikleen verstrekt kunnen worden. 

Een mooi project dat we op dit moment ondersteunen is 
een nieuw te bouwen huis voor beschermd wonen in Sfântu 
Gheorghe. Ds. Peter Makkai heeft het initiatief genomen voor 
de bouw van een unieke woongemeenschap voor mensen met 
een beperking in Sfântu Gheorghe. Hij wil deze mensen een plek 
bieden waar ze, onder begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. 
Het eerste complex voor mensen met een beperking in deze 
woonvorm in Roemenië. Het complex kost veel geld. Stichting 
COEN heeft het voornemen om een appartement in dit complex te 
financieren. In 2020 willen we aan dit project € 7.500, bijdragen. 
De bouw is in augustus 2019 gestart en vordert gestaag.

Daarnaast werkt Stichting COEN samen met de Werkgroep 
Connected die twee keer per jaar een werkvakantie organiseert 
naar het CE house in Oradea. Dit is een opvanghuis van waar uit 
veel (arme) mensen structureel ondersteund worden en waar ze in 
contact gebracht worden met het Evangelie. Ook moet het grote 
pand opgeknapt worden. Daarvoor is een 10jarenplan gemaakt. 
De werkgroep organiseert in de regel twee werkvakanties per jaar 
om het Julia Home  te renoveren en voedselpakketten uit te delen. 
Connected is geheel selfsupporting.

U kunt ons steunen met een gift op 
NL 98 RABO 0347 840000 t.n.v. Stichting COEN 
Kijk voor meer informatie op onze site, www.stichtingCOEN.nl  

Ohmstraat 10L  ///  3861 NB Nijkerk

Tel: 033 303 65 85

Info@bouwpt.nl  ///  www.bouwpt.nl

✓  Meer dan 7000 Fendt 
onderdelen

✓  Transport
✓  Nieuwe en gebruikte 

artikelen

Amersfoortseweg 51a
3864 NB Nijkerkerveen
www.cjvdheuvel.nl
Werkplaats: 033 257 19 20 
Onderdelenlijn: 033 257 15 04

COUNTRY MILL HORSE SUPPORT NIJKERK RICHT ZICH  
OP HET PAARD EN DE PROFESSIONELE RUITER  
IN VRIJWEL ELKE DISCIPLINE IN DE PAARDENSPORT.

033 - 246 27 18
info@countrymill.nl

Jan Plassensteeg 18A
3862 NL Nijkerk

Gildenstraat 13A
3861RG Nijkerk 
www.vdvisch.nl 

tuinmachines@vdvisch.nl

Speciaal voor de Boerenmaandag hebben wij de 
“Boerenmaandag koeienvlaaitjes” ontwikkeld. 

Een heerlijke witte en bruine chocolade bavarois. Af 
gegarneerd met het Boerenmaandag logo. Deze moet u 
hebben gegeten met de Boerenmaandag (anders bent u 
er niet geweest). 

Speciaal voor Boerenmaandag 2 vlaaitjes voor € 4,95. 
Komt u bij ons koffie drinken met een koeienvlaaitje 
betaalt u € 4,95 voor een vlaaitje incl. een kopje koffie/
thee.

 

Singel 6a, 3861 AE Nijkerk
vwvlaaienwinkel@supervlaai.nl
www.supervlaai.nl
033  78 505 60

info@showdesign.nl
+31 (0)88-111 7000
Hoogstraat 24b8
3862AL Nijkerk

http://www.stichtingCOEN.nl


BIG CHALLENGE 2022

NIJKERKER AGRARIËRS ZETTEN ZICH IN 
TEGEN DE STRIJD TEGEN KANKER.

Gezamenlijk en vol trots zetten een zestal agrarische collega’s uit 
Nijkerk en Putten zich keihard in om een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan de strijd tegen kanker. Ze doen op 1 en 2 juni mee aan 
de Alpe d’Huzes en zamelen geld in voor onderzoek, zodat kanker 
in de toekomst een behandelbare ziekte wordt, die niet meer 
dodelijk hoeft te zijn .

Varkenshouders, melkveehouders, pluimveehouders, 
kalverhouders, geitenhouders, akkerbouwers, tuinders, 
dierenartsen, voorlichters zetten zich onder de naam “BIG 
CHALLENGE” in om een einde te maken aan de ellende en 
onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij veroorzaakt.

Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3 mensen en daarbij ook grote 
gevolgen heeft voor familieleden, vrienden en collega’s. Daarom 
beklimmen 329 fietsers en (hard)lopers uit de agrarische sector, 
naast 4700 andere deelnemers zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez 
tijdens Alpe d’Huzes. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het KWF.

BIG CHALLENGE is in 2009 gestart met deelname namens de 
agrarische sector onder leiding van Herman Houweling, die het 
eerste jaar in zijn eentje €113.000 wist in te zamelen. Daarna 
is BIG CHALLENGE enorm gegroeid: tijdens de afgelopen 11 
edities hebben ruim 1700 deelnemers tot en met 2019 zo’n 9.5 
miljoen euro ingezameld voor Alpe d’Huzes/KWF. Daarmee 
is BIG CHALLENGE uitgegroeid tot een van  de belangrijkste 
fondsenwervers voor KWF kankerbestrijding.

Belangrijk om te weten dat Alpe d’Huzes en BIG CHALLENGE een 
strikt antistrijkstokbeleid hanteren: 100% van de giften gaat naar 
het onderzoekfonds.

Het doel van BIG CHALLENGE in 2022 is om tijdens de Alpe 
d’Huzes  minimaal 1 miljoen euro bijeen te fietsen/rennen/lopen. 
Om dit te bereiken , benaderen de BIG CHALLENGEdeelnemers 
een groot aantal sponsors en organiseren zij in de aanloop naar 
het evenement allerlei sponsoractiviteiten. Enerzijds om geld in 
te zamelen en anderzijds om bij een breed publiek bekendheid te 
geven aan dit initiatief van de agrarische sector.

Daarom komt u op Boerenmaandag een marktkraam tegen van 
BIG CHALLENGE. Kom ons helpen voor de BIG CHALLENGE!

Van links naar rechts boven: Ria van Meerveld, Evert Liefting, Aart van 
Meerveld onder: Evelien Verhoef en Mieke van de Grootevheen

Stadhuis

Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk

Telefoonnummer 14 033
gemeente@nijkerk.eu

N O V
nijkerkse
ondernemers
vereniging



PROGRAMMA MOLENPLEIN
10.00  Start kinderactiviteiten  

• Roel’s Beestenboel Mobiele kinderboerderij  

• Parcours met traptrekkertjes voor de kinderen vanaf 3 jaar 

• Midwinterhoornbouwer - en blazer 

• Een kopje koffie of thee met een zelfgemaakte lekkernij bij Prins Heerlijk 

• Arla proeverij zuivel producten 

• Holland Jersey proeverij zuivel producten

16:00 Einde kinderactiviteiten

B D K E U R I N G R B T 

E R E G G O R V E O O E 

R I A O E N P O Z R H H 

M C T D G L B T E M I A 

A U A I E F K N L A S N 

A L N I D R R D L N T D 

N T N A A A I E I IJ O J 

D U G M V L R E G K R E 

A R E F E E S T H E I K 

G E O L D T I M E R S L 

V E I E R H A L I K C A 

A L N E I E O K D G H P

OPLOSSING 

BOER 
BRADERIE 
CULTUREEL 
EIERHAL 
ERFGOED 
FEEST 
GEZELLIGHEID 
HANDJEKLAP
HISTORISCH 
KEURING 
KOEIEN 
MAANDAG 
NIJKERK 
OLDTIMERS
PLEIN 
TOREN 
TRADITIE 
VEEMARKT 
VROGGER

BOERENMAANDAG WOORDZOEKER

Stuur je oplossing naar info@boerenmaandag.nl en maak kans op de enige echt boerenmaandagvlag!

09.15 Genodigden worden ontvangen in het Stadhuis door leden van het Boerenmaandagcomité

09.45 Genodigden en sponsors gaan naar het Plein voor de officiële opening 

10.00 Opening door speciale gast met muzikale omlijsting van het dweilorkest van het NSFC en Concordia

10.15 De genodigden gaan met leden van het kerncomité naar Passage voor een hapje en drankje

10.15 Optreden dweilorkest rondom het podium

10.30 Defilé van tractor-oldtimers 

11.00 Aanvang schapen scheren 

11.15 Optreden door de Puttense Boerendansers www.deputtenseboerendansers.nl

11.45 Fokvee keuring met aansluitend de prijsuitreiking 

14.00 Optreden door de Puttense Boerendansers 

16.00 Optreden Ritn Ditn www.ritnditn.nl

PROGRAMMA PLEIN

• Braderie in de gehele binnenstad

• Landbouwmechanisatieshow 

• Kinderactiviteiten op het Molenplein

• Boerenmarkt met streekproducten op het Molenplein waar een terras is om uit te rusten

• Verkoop van boerenproducten op het Plein door Passage met een terras om te eten, drinken en uit te rusten

• Schapen scheren, zowel met de elektrische tondeuse als met de wol-schaar

•  Oude ambachten, vlegeldorsen, smachten, manden en korven vlechten, zicht haren, wol spinnen en 

schapenwol breien

• Dweilorkest NSFC/Concordia trekt door de binnenstad van Nijkerk

• Stoomtractor en hoefsmid op de Kolkstraat

• (Rommel)markt bij de toren van de Grote Kerk door Stichting COEN

•   Rondritten met de paardentram en optredens van de Puttense Boerendansers voor alle 3 de 

verzorgingshuizen 

ACTIVITEITEN DIE DE HELE DAG DOORLOPEN O.A.

Het is mogelijk dat de programmaonderdelen worden 

veranderd en/of toegevoegd. Wij proberen het 

programma zo actueel mogelijk te houden.

Schaapscheren

Passage

De Puttense Boerendansers

Mechanisatie show

Fokvee keuring

Oude ambachten

DJ Area / RITn DITn

PA

Plein

Plein

BRADERIE ROUTE

Plein

PA

Traptrekkers

Arla Foods trakteert 
Kom lekker proeven!

Prins Heerlijk

Holland Jersey

Imker / Mandenmaker

Roel’s beestenboel

Molenplein

Midwinterhoornbouwer -  
en blazer

KOETSENDIJK

BONTE KOE

GELE WEILAND

STADSPARK

FIETSENSTALLINGEN

BOERENMAANDAGBOERENMAANDAG

VRIENDEN
VAN



Wie de Boerenmaandag Nijkerk de afgelopen jaren heeft bezocht, 
zal vast en zeker benaderd zijn om loten te kopen voor Duchenne. 
Ook dit jaar is de kans groot dat we opnieuw vragen om aan de 
loterij mee te doen. De grote winkans maakt het voor u leuk en u 
draagt met de koop van loten bij aan het goede doel. 100% van de 
opbrengst gaat naar Duchenne.

Voor de zesde keer houden we de loterij. Die ‘we’ zijn vrijwilligers 
en leden van het Puttense MTBteam MMKH. Team MMKH is geen 
willekeurig gekozen naam. De letters M.M.K.H. zijn de initialen van 
Mike, Mathijs, Koen en Henke. Zij lijden aan de ziekte van Duchenne. 
Die komt voor bij kinderen en dan vooral jongens. Spierweefsel 
wordt omgezet in vet, waardoor kracht in benen en armen afneemt 
en uiteindelijk een rolstoel nodig is. De vaders van het viertal, 
inmiddels jongemannen, besloten in 2007 om Team MMKH op te 
richten en mee te doen aan Duchenne Heroes: 7 dagen en 700 km 
mountainbiken om geld bijeen te trappen voor het financieren van 
onderzoek naar deze ziekte en het ontwikkelen van een medicijn. Ook 
dit jaar staat Team MMKH weer op de pedalen.

 De loterij is een van de acties van MMKH en niet de minste. Elk 
jaar levert de verkoop van loten op de Boerenmaandag een flink 
bedrag op. Het fijne is: 100 procent van de lotenverkoop gaat 
naar Duchenne. De prijzen worden gratis ter beschikking gesteld 
door de deelnemende bedrijven van de Mechanisatie Show op de 
Boerenmaandag. Zelfs de kraam krijgen we ter beschikking gesteld 
van de organiserende commissie.

1 op 2 loten geeft prijs!

Zoals gezegd: de winkans is groot. 1 op 2 loten geeft prijs! Dus ja, 
de kans is serieus dat u met een van de leuke prijzen naar huis gaat. 
Voor een ieder die de Boerenmaandag ook dit jaar bezoekt: loop even 
langs de kraam van MMKH en koop een lot of meerdere. Nog wel een 
tip! Het is wel zo fijn als u contant geld meeneemt. We hebben geen 
pinapparaat. In elk geval fijn als u weer loten koopt en hoe meer, hoe 
beter. Dat is een winwin: u heeft meer kans en er is tegelijk meer 
steun voor de strijd tegen Duchenne.

LOTEN VOOR DUCHENNE

Plein

Molenplein

BRADERIE ROUTE

Molenplein

Plein

KLEURWEDSTRIJD BOERENMAANDAG:
Wil jij ook mooie prijzen winnen? Download de kleurplaat, print hem uit en kleur hem 
op je allermooist in! Lever deze uiterlijk 21 april in.

Inleveren kan bij: Top 1 Toys Nijkerk.

De prijswinnaars worden via onze de social kanalen van boerenmaandag 
bekendgemaakt. Houd deze in de gaten!

BM-kleurplaat-22_HR
.pdf   1   23-03-20

22 week 12   12:47

SCAN DE QR 

CODE OM DE

KLEURPLAAT TE 

DOWNLAODEN

ZOEK DE 3 VERSCHILLEN

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

BOERENMAANDAGBOERENMAANDAG

VRIENDEN
VAN
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website op maat
compleet naar wens 

033 285 3188

wjgwebdesign.nl

Korpershoek is een logistiek dienstverlenend bedrijf, opgericht in 1985. 
Een logistiekedienstverlener in een wereld waar iedere organisatie 
uniek is en dus unieke logistieke wensen heeft.

WAREHOUSING DOUANE WEGTRANSPORT ZEEVRACHT LUCHTVRACHT

Postbus 1012 - 3860 BA Nijkerk
Melkrijder 16 - 3861 SG Nijkerk

info@korpershoek.nl
www.korpershoek.nl

Korpershoek
033 - 445 30 90

UW DAGELIJKSE LEVERANCIER 

VAN VERSE KIPPRODUCTEN

Van de Pol kipspecialiteiten

Brink 40 - 3861 VB Nijkerk

033 245 3196 - info@vandepolkip.nl

rabobank.nl/lokale-bank/randmeren

Growing  
a better world 
together.

Trots op  
onze boeren

Drukwerk  •  Etiketten op rol
Belettering  •  Bedrijfskleding

Patroonstraat 1 - Nijkerk

gastonprint.nl

Wij wensen u veel

Boerenmaandag

plezier!

Uw betrouwbare partner,  
gericht op service  
met garantie voor kwaliteit.

Nijkerkerstraat 54
3882 PJ Putten
0341 - 743943
info@schippermechanisatie.nl
www. schippermechanisatie.nl

werkenbijarla.nl

Creëer jouw toekomst, 
Groei bij Arla
Vacatures 
Onderhoudsmonteur Utilities; € 3000-3350 
per maand
Elektromonteur; € 3000 – 3850 per maand
Procesoperator; € 3119 – 3300 per maand
Storingsmonteur; € 3217 – 4631 per maand

Direct solliciteren?

 GOED 
  SALARISDIRECT

VASTE AAN-
STELLING Elke dag lekkere to

et
jes

 in
 je

 p
au

ze
!

G
oe

de
 ar

beidsvoorwaarden

.nl • info@communicatiers.nl • 085 130 3488 

Wij wensen 
iedereen een fantastische  

Boerenmaandag!



NADYA ABOYAAKOUB:

‘ODE AAN ALLEN DIE NIJKERK EEN WARM 
HART TOE DRAGEN’

Naam: Nadya Aboyaakoub-Akkouh
Leeftijd: 44 jaar
Beroep: Wethouder
Bekend van:  PRO21 raadslid geweest (2006-2015)  

en wethouder 2015-heden

GERARD VAN DEN TWEEL:
‘GOED DAT OOK DE OUDEREN ER BIJ WORDEN 
BETROKKEN’

Naam: Gerard van den Tweel
Leeftijd:  77 jaar
Beroep: Algemeen directeur/ondernemer
Bekend van:  Van den Tweel Groep, politiek, sponsoring, Van den Tweel 

Foundation

Wat was ‘Boerenmaandag Vrogger’ in uw ogen?

,,Op maandag was er altijd de veemarkt op het Plein. Dat was een 
gezellige drukte in Nijkerk. De boeren handelden er en gingen 
daarna vaak een borreltje drinken in één van de cafés rondom 
het Plein, onder andere De Bonte Koe, Luttmer en de Princesse. 
Toen de wekelijkse veemarkt werd afgeschaft, kwam de jaarlijkse 
Boerenmaandag. Daaraan heb ik zelf mogen meewerken als raadslid. 
Vele Nijkerkers en mensen van buiten Nijkerk genieten hier ieder jaar 
weer van.’’

Heeft u altijd geweten waar Boerenmaandag zich hard 

voor maakt?

,,Ja, ik ben er bijna ieder jaar bij betrokken. Ik word meestal wel 
benaderd door het Boerenmaandag Comité. De laatste jaren heb ik 
de activiteiten voor de ouderen gesponsord. Het is goed dat ook zij 
betrokken worden en zijn bij het evenement.’’

Noem eens een gebeurtenis of activiteit op wat u is

bijgebleven?

,,Ik heb een keer aan een wedstrijd ‘stier rijden’ (op een elektrische 
stier) meegedaan. Natuurlijk ben ik eraf gevallen.’’

Welke Nijkerker zou u in het zonnetje zetten en 

waarom?

,,Alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.’’

Zou u een Nijkerk zonder Boerenmaandag kunnen 

voorstellen en waarom wel of niet?

,,Nee, dat kan ik mij niet voorstellen. Ik vind het goed dat we zo’n 
mooie jaarlijkse activiteit in Nijkerk hebben. Het is duidelijk dat ik 
vind dat die ook moet blijven bestaan.’’

Wat was ‘Boerenmaandag Vrogger’ in uw ogen?

,,De wekelijkse veemarkt op maandag. Een dag waar de boeren vee 
verhandelden en kochten. Ontmoeting, gezelligheid en handel gingen 
hand in hand.’’

Heeft u altijd geweten waar Boerenmaandag zich hard 

voor maakt?

,,Niet altijd. Als Rotterdammer, die in 2004 in Nijkerk kwam wonen, 
was het evenement nieuw voor mij. Nu weet ik inmiddels dat het 
een mooi evenement is ter herinnering aan de wekelijkse veemarkt 
op maandag en de reuring en saamhorigheid die daarmee gepaard 
ging.’’

Noem eens een gebeurtenis of activiteit wat u is 

bijgebleven?

,,De eerste keer Boerenmaandag in 2005 als nieuwe Nijkerker. 
Gezelligheid met de braderie, de vele dieren en boeren en 
daarmee een nadere introductie met Nijkerk en het fenomeen 
Boerenmaandag.’’

Welke Nijkerker zou u in het zonnetje zetten en 

waarom?

,,Ik ken veel waardevolle Nijkerkers. Een daarvan is Jos van den 
Bosch. Jos deelt regelmatig op Facebook oude herinneringen en 
foto’s van het Nijkerk van toen. Zij herinnert er ons aan hoe Nijkerk er 
‘vrogger’ uitzag. Dat moet gekoesterd worden.’’

Zou u een Nijkerk zonder Boerenmaandag kunnen 

voorstellen en waarom wel of niet?

,,Ik kan me dat niet voorstellen. Het is een mooie herinnering aan het 
Nijkerk van vroeger en een ode aan allen die Nijkerk een warm hart 
toe dragen. Daarnaast is het voor Nijkerkers een dag vol ontmoeting 
en gezelligheid.’’

Volgens Anita Dokter-van Walsem mag Eveline Van Soeren Jansen wel eens in het zonnetje gezet worden omdat ze al een aantal jaar 
een kerstpakketten actie regelt voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken! En ze zet zich in als vrijwilliger voor o.a. de zonnebloem 
en de knutselactiviteiten voor kinderen in het Paashuis. Bij deze Eveline, bedankt voor jouw inzet, jij maakt Nijkerk een beetje mooier!

Foto door Arjen Gerritsma
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Albert Heijn - Van den Tweel
wenst u een

gezellige Boerenmaandag

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 07.00 - 22.00 uur

zondag 08.00 - 22.00 uur

Frieswijkstraat 72 - Nijkerk

Dat is het lekkere van...

MARRY BOS:

‘DE BURGEMEESTER WORDT NIET ALTIJD 
GEWAARDEERD’

Naam:  Marry Bos
Leeftijd:  69 jaar
Bekend van: Passage plattelandsvrouwen

Wat was Boerenmaandag Vrogger in uw ogen?

,,Kennis maken met het boerenbedrijf.’’

Heeft u altijd geweten waar Boerenmaandag zich hard 

voor maakt?

,,Ja, voor het boerenbedrijf en alles wat ermee te maken heeft.’’

Noem eens een gebeurtenis of activiteit op wat u is 

bijgebleven?

,,Het belangrijkste dat mij bij is gebleven is de saamhorigheid van het 
bestuur van het Boerenmaandag comité en de burgers.’’

Zou u een Nijkerk zonder Boerenmaandag kunnen 

voorstellen en waarom wel of niet?

,,Ja, wanneer het een feest wordt zonder boeren en mensen die 
betrokken zijn bij de boeren. Dus niet alleen een feest voor de 
jongeren en de horeca. Als dat het wordt dan mag het wat mij betreft 
overgaan.’’ 

Welke Nijkerker zou u in het zonnetje zetten en 

waarom?

,,Burgemeester Gerard Renkema. Als onze burgervader zet hij zich 
in voor ons Nijkerkers. Ik vind dat hij daar niet altijd om wordt 
gewaardeerd.’’,

BOEEEEE
REN-

WIJ ZIJN 
ERBIJ!

MAANDAG
11 A

PRIL
11 A

PRIL

Adv. boerenmaandag_zonderafloop-22.pdf   1   15-03-2022 week 11   16:23

Anita Dokter-van Walsem vindt ook dat Anja Schuit wel eens in het zonnetje gezet mag worden omdat ze regelmatig actief is om zwerf-
afval op te ruimen in de wijk - Afvalbrigade Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Ook helpt ze met de kinderactiviteiten in het Paashuis. 
En misschien nog wel meer wat ze niet weet  Nou, wij weten dat ook niet, maar bovenstaand is al een zonnetje waard! Bedankt Anja!
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WOUTER BAKKER:

‘HORECA-ONDERNEMERS VERDIENEN EEN 
HART ONDER DE RIEM’

Naam: Wouter Bakker
Leeftijd: 39 jaar
Beroep: Logistiek medewerker
Bekend van: Ritn Ditn

BERT KOEKKOEK:

‘EEN BOERENMAANDAG-ONTBIJT MET BIER
EN FRIKANDELLEN’

Naam: Bert Koekkoek
Leeftijd: 36
Beroep: Procesverbetercoach
Bekend van:  Slagwerker en tambour-maître van het Nijkerks Stedelijk Fanfare 

Corps en altijd de hele dag op Boerenmaandag te vinden.

Wat was ‘Boerenmaandag Vrogger’ in uw ogen?

,,Ik ken de historie van de wekelijkse veemarkt, die al voor mijn geboorte 
is afgeschaft. Als ik terugdenk aan mijn eerste herinneringen aan de 
Boerenmaandag dan zie ik een plein vol met koeien en boeren op het 
plein die handjeklappen. Dat was vroeger toch wel het mooiste aan 
de Boerenmaandag. Maar vroeger was niet altijd alles beter. De vele 
vechtpartijen en ME inzet en gevaarlijke situaties, die ik me van vroeger 
herinner, zijn volgens mij voltooid verleden tijd.’’

Heeft u altijd geweten waar Boerenmaandag zich hard voor 

maakt?

,,Nee. Ik heb altijd gedacht dat het een voortzetting was van een traditie, 
maar in de laatste jaren zie ik dat het ook meer gaat om op te komen voor 
de rechten van de boeren.’’

Noem eens een gebeurtenis of activiteit op wat u is 

bijgebleven?

,,Het zijn vooral heel veel kleine dingen die me bij zijn gebleven. Zo was 
er eens een politieagent, die een totaal naakte man verzocht om zich weer 
aan te kleden. Dit lukte voor geen meter en toen heeft een vrouw hem 
daar even mee geholpen. Ook weet ik nog dat ik aardig hoog scoorde bij 
het koemelken op het plein. De koe was niet echt, maar de activiteit is toch 
fantastisch. Ik hoop dat de houten koe er weer staat op 11 april. Voor mij is 
dit de meest nostalgische herinnering 
wel het hele fanfareorkest op de platte kar. Ik was toen nog een klein kind 
dus heb er zelf helaas nooit aan meegedaan. Dit stukje traditie wil ik dan 
ook weer elk jaar terug hebben op de Boerenmaandag. Al is het niet op 
een platte kar, de fanfare in de vorm van een boerenkapel, kan wat mij 
betreft niet ontbreken op de Boerenmaandag. En we starten altijd met een 
Boerenmaandagontbijt bij mij thuis met zo’n twintig personen. Dit bestaat 
overigens voornamelijk uit bier en frikandellen, een ideale combi om de 
Boerenmaandag in te gaan.’’

Welke Nijkerker zou u in het zonnetje zetten en 

waarom?

,,Iety Krijkamp. Iety is één van de leden van de fanfare die er eigenlijk altijd 
is. Bij elk optreden en elke borrel. Nu heeft ze een jaar bijna geen bugel 
kunnen spelen door een vervelende ingreep aan het gebit. Stoppen is voor 
haar eigenlijk geen optie.’’

Zou u een Nijkerk zonder Boerenmaandag kunnen 

voorstellen en waarom wel of niet?

,,Ik zet de Boerenmaandag altijd al een jaar van tevoren in mijn agenda. 
De dinsdag erna trouwens ook. Mijn hele vriendengroep regelt een vrije 
dag of komen desnoods 
uit het buitenland 
teruggevlogen om er te 
zijn. En dan staan we 
gewoon simpel weg de 
hele dag op het Plein te 
kijken naar de schapen 
en de stoomlocomobiel 
met een biertje in de 
hand. Dus Nijkerk en 
Boerenmaandag zijn voor 
mij onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden.’’

Wat was ‘Boerenmaandag Vrogger’ in uw ogen?

,,Wat mij altijd verteld is dat het op maandag altijd de 
veehandel was en dat daaruit de Boerenmaandag, zoals wij die 
nu kennen, is ontstaan.
Ik heb nog meegemaakt als kind dat er veel vee was op 
Boerenmaandag, later mocht dat niet meer.’’

Heeft u altijd geweten waar Boerenmaandag zich 

hard voor maakt?

,,Eerlijk gezegd niet, maar ik denk dat het met cultuur en 
historisch erfgoed te maken moet hebben.’’

Noem eens een gebeurtenis of activiteit op wat u 

is bijgebleven?

,,Het optreden van de Maisgirls in 1998. Ik moest meteen na 
dat optreden weg om m’n bromfietscertificaat te halen. Ik was 
geslaagd en ging direct weer terug naar de Boerenmaandag om 
daar weer verder een feestje te bouwen.
Tegenwoordig treed ik met Ritn Ditn vaak op op de 
Boerenmaandag.’’

Welke Nijkerker zou u  

in het zonnetje zetten en waarom?

,,Dat wordt er niet niet één, maar dat worden de Nijkerkse 
horecaondernemers die twee jaar lang geen Boerenmaandag 
hebben gehad en van dat feest altijd een leuke omzet mochten 
genereren. Dus die verdienen het in mijn ogen wel dat we die 
een enorm hart onder de riem steken.’’

Zou u een Nijkerk zonder Boerenmaandag kunnen 

voorstellen en waarom wel of niet?

,,Heb het nu twee jaar meegemaakt dat het niet zo was. Dat was 
een behoorlijke domper. Ik hoop dat de organisatie er nog lang 
mee doorgaat en de Boerenmaandag ook nog voor de volgende 
generaties een machtige mooi dag is. Dus nee, ik kan geen 
Nijkerk zonder Boerenmaandag voorstellen.’’

Foto door Arjen Gerritsma
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De trekkers die we op Boerenmaandag zien, weerspiegelen een 
beetje de historie van de mechanisatie die in onze streken in de jaren 
’60 van de vorige eeuw goed op gang kwam. Werd er voorheen met 
paarden gewerkt, door de ontstane voedselschaarste werd steeds meer 
propaganda gemaakt voor het gebruik van trekkers. Twee paarden vreten 
meer dan drie koeien en die drie koeien leverden een grotere bijdrage aan 
de voedselvoorziening. Daarom zegt men heden ten dage nog: ‘Vroeger 
werkten de paarden voor de mensen, nu werken de mensen voor de 
paarden.’ Een waarheid als een koe!

Wij willen de deelnemers van de Boerenmaandagrit een fijne rit door 
het mooie Nijkerkse buitengebied wensen. Zij komen op plaatsen die 
normaal niet toegankelijk zijn maar door de welwillendheid van de 
eigenaren van landerijen en erven voor deze toertocht zijn opengesteld, 
waarvoor onze erkentelijkheid! Als de zon, die eigenlijk de hoofdsponsor 
is voor Boerenmaandag, meewerkt, belooft het een mooie dag te 
worden!

DE OLDTIMERTRACTOREN

Sinds de oprichting van Boeren maandag zijn de oldtimer tractoren 
van de partij. 

De Puttense Boerendansers is een folkloredansgroep uit 
het buurdorp Putten. De dansers zijn gekleed in de dagelijks 
boerendracht, het zogenaamde opknappersgoed, zoals het rond 
1900 op de NoordWest Veluwe gedragen werd. Deze kleding 
is door de leden zelf gemaakt aan de hand van oude kleding en 
patronen die nog beschikbaar waren. De stoffen zijn ook nog te 
koop bijvoorbeeld in Rouveen.

De vrouwen van de groep dragen het opknappersgoed dat in de 
zomer werd gedragen. Dit hadden de vrouwen door de weeks 
aan als het werk gedaan was en ze bijvoorbeeld naar de markt toe 
gingen. Hun hoofden zijn bedekt met de Puttense driestookjes muts. 
Zij dragen een werkjak met porseleinen knopen en over hun zwarte 
tibe bovenrok, een geruite schort. Daaronder volgen nog twee 
onderrokken en een witte halflange onderbroek met kant en zwarte 
gebreide kousen om het kostuum af te maken. De mannen dragen 
ook het opknappersgoed. Op hun hoofd dragen zij de Puttense 
slingerpet, zo genoemd vanwege de slinger die zich rondom de pet 
bevindt. Zij dragen een gestreept katoenen boezeroen, een wollen 
klepbroek, het zogenaamde presenteerblaadje, en een vest met een 
zilveren zakhorloge. De rode halsdoek maakt het kostuum compleet 
en neemt gelijk het zweet op. Omdat het voornamelijk wollen 
stoffen betrof werden die niet vaak gewassen maar gelucht in de 
frisse buitenlucht.

Gestoken in blank geschuurde klompen, de vrouwen lage trip 
klompen en de mannen hoge klompen, voeren zij boerendansen uit. 
De dansen zijn nauw verbonden met de cultuur en gebruiken van 
de streek. Zo zag men deze dansen op jaarmarkten, bruiloften en 
andere festiviteiten. De oud Hollandse dansen zijn vaak polka’s en 
walsen. Deze werden in heel Nederland gedanst, maar vaak wordt 
er een streek gebonden tintje aan gegeven. De dansers worden 
door minimaal twee trekharmonica’s begeleid.

De naam Puttense Boerendansers wil niet zeggen dat de 
leden alleen uit Putten komen. Mensen uit de omliggende 
plaatsen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ook Nijkerk is 
rijk vertegenwoordigd met 11 leden. De optredens, zoals op 
Boerenmaandag, brengen vaak veel gezelligheid met zich mee.

Behalve de 2 optredens op het marktplein worden ook de 
zorgcentra in Nijkerk niet vergeten. Omdat het voor veel bewoners 
van de verpleegen verzorgingshuizen niet meer mogelijk is om 
naar de Boerenmaandag te komen worden er speciaal voor hen drie 
optredens verzorgd

Ook op Boerenmaandag 2022 in Nijkerk laten de Puttense 
Boerendansers voor iedereen oude tijden herleven.
Informatie of aanvragen voor optredens kan bij Aart: 0651992457
Bekijk ook onze website: http://www.deputtenseboerendansers.nl
Of volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes.

Gezellenstraat 21a
3861 RD Nijkerk
033 247 09 00
info@torsiusautoservice.nl
www.torsiusautoservice.nl

    

     

 

 

 
 

 
 

 

Verhuur van: 

 Minikranen
 Mobile kranen
 Mini shovels
 Trilplaten
 betonzagen
 En diverse

www.vliekmachineverhuur.nl

 

Willem-Alexanderplein 12
3862 CD Nijkerk
033 303 00 35
newyorkpizzanijkerk

SCAN DE 

QR-CODE VOOR 

DE OLDTIMERTRACTOR 

ROUTE

DE PUTTENSE BOERENDANSEN 
KOMEN GRAAG BUURTEN IN 
NIJKERK.

Portret van de gehele dansgroep voor kasteel Oldenaller te Putten. 
Foto door Wilma van Steeg-Eggermont
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Vroeger was er elke maandagmorgen veemarkt, waar je een koe 
kon kopen of verkopen. Ook de meelboer werd er betaald. De markt 
verdween en de boerenmaandag werd opgericht om zo de oude 
tradities te bewaren. De veeteeltstudieclub die halverwege jaren 80 
is opgericht, werd in 1988 benaderd om er ook een invulling aan te 
geven. Het eerste jaar werd een veiling georganiseerd, met een plek 
achter het waaggebouw en een aanbod van 12 pinken. Het was geen 
succes. De geluidsinstallatie werkte niet goed, waardoor de geboden 
prijzen niet duidelijk waren.

Secretaris Bessel Bunt kwam, het jaar daarop, met het idee een 
veekeuring te organiseren. De leden waren enthousiast. Er werden 
mooie koeien uitgezocht bij de leden en een keurmeester kwam ze 
beoordelen. Sindsdien is er elk jaar een veekeuring met 2 rubrieken: 
6 vaarzen, die 1x gekalfd hebben en 6 oudere koeien.

In 2001 ging de keuring niet door vanwege de Mond en Klauwzeer 
crisis. In 2002 was er wel weer een keuring, maar de voorwaarden 
waren erg streng. De deelnemende bedrijven moesten 6 weken op 
slot, er mocht 6 weken lang geen koeien verhandeld worden. 

VEETEELTSTUDIECLUB NIJKERK EN OMSTREKEN

Ook is er een aantal jaar een voorbrengwedstrijd van kalveren 
geweest. Jongens en meisjes tot 12 jaar kwamen in de ring om hun 
mooi gewassen en verzorgde kalf te tonen.

Op Boerenmaandag laten we onze mooie koeien zien. Een 
commissie van 3 leden gaan deze uitzoeken. Een week voor de 
keuring komt de dierenarts langs voor een klinische inspectie, kijken 
of de koeien gezond zijn. De koe wordt getraind om netjes in de ring 
te lopen. Ze worden geschoren en gewassen om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen. Door de keurmeester wordt gelet op de 
benen, de bouw, de uiers enz. Hierbij is altijd veel belangstelling 
van het publiek. Er is altijd veel aandacht voor de uitleg van 
hoe je een koe beoordeeld. Voor elke veehouder is een prijs. De 
veeteeltstudieclub is een club van enthousiaste melkveehouders. 
We organiseren jaarlijks allerlei activiteiten: bezoek aan een 
voerleverancier, excursie naar collega bedrijven, workshop kalver 
opfok, vee beoordelen, enz. Helaas daalt het aantal melkveehouders 
fors. 

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom!!

Boerenmaandag is vanaf 1980 doorontwikkeld tot het prachtige 
evenement wat het nu is. Het oudste document wat wij nog in bezit 
hebben van de Nijkerkse verenging van veehouders is uit 1897 
en toen was er al een vereniging van veehouders. In 1919 is deze 
vereniging voortgezet als de coöperatieve landbouwvereniging 
Nijkerk en vanaf 1924 zijn wij gevestigd op onze huidige plek aan de 
Westkadijk.

De Boerenmaandag is een prachtig voorbeeld van iets wat 
door samenwerking in stand gebracht kan worden. Jarenlang 
hebben vrijwilligers het op zich genomen om elk jaar weer een 
Boerenmaandag te organiseren. Het is niet altijd makkelijk geweest, 
maar de Nijkerkers hebben doorzettingsvermogen en geven niet 
zo maar op. Langs deze weg wil ik mijn respect uitspreken voor 
de vrijwilligers die elk jaar maar weer deze verantwoording en de 
werkzaamheden op zich willen nemen.

De Nederlandse burgers zijn erg blij met het voedsel wat onze 
agrarische sector voortbrengt. Wij leveren een hoge constante 
kwaliteit voedsel wat op een verantwoorde wijze geproduceerd 
wordt. Toch is de consument steeds minder bekend met de agrarische 
sector. De Boerenmaandag kan hier een goede bijdrage aan leveren, 
door ons zelf op deze manier te presenteren. 

Vrogger was zo gek nog niet. Elke dag voldoende eten van een hoge 
kwaliteit tegen een relatief lage prijs lijkt een vanzelfsprekendheid 
geworden. Natuurlijk willen wij ook dat dit vooral zo blijft. Toch 
willen wij benadrukken dat Nederland zuinig moet zijn op zijn eigen 
voedselvoorziening en dus op de agrarische sector. Wij zijn voor onze 
energievoorziening al afhankelijk geworden, laten wij dit voor ons 
voedsel niet gebeuren.

Vrogger was zo gek nog niet. Boerenmaandag is natuurlijk vooral een 
feest wat wij met zijn allen vieren. Ik hoop dat het ook dit jaar een 
editie is met mooi weer, veel publiek en een uitstekende sfeer. 

DE COÖPERATIE VAN NIJKERKSE VEEHOUDERS, DIE TEGENWOORDIG 
BEKEND STAAT ALS ABZ DIERVOEDING, IS VANAF HET BEGIN ACTIEF 
BETROKKEN BIJ BOERENMAANDAG.

Wat ons betreft hoeft deze Boerenmaandag zeker niet onder te doen 
voor de voorgaande edities. 

Wij wensen een ieder een gezellige en mooie 

Boerenmaandag toe!

Marcel Roordink 
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

BOERENMAANDAGBOERENMAANDAG

VRIENDEN
VAN

WORD JIJ VRIEND VAN

BOERENMAANDAG?

Kijk op www.abzdiervoeding.nl / dat loont
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Bart van Veldhuisen
Penningmeester
Wim van Nijhuis
Algemeen bestuurslid
Reinarda Buijtenhuis
Algemeen Bestuurslid

Aart Berendse
Algemeen bestuurslid
Jaap Pol
Algemeen bestuurslid
Francine Bakker
Algemeen bestuurslid

HET KERNCOMITE WENST 

JE EEN FANTASTISCHE 

BOERENMAANDAG TOE!

Havenstraat 7-1
3861 VS Nijkerk
033 257 13 90
info@dejosteigers.nl
dejosteigers.nl

JE WILT VOORUIT MET  
JE VEESTAPEL. ONZE  
PRODUCTEN EN ADVIEZEN 
HELPEN JE DAARBIJ

WWW.DE-HEUS.NL

Zuiver Zorg B.V. | 033 - 762 07 00
 Gildenstraat 1a  | 3861 RG Nijkerk

info@zuiverzorg.com | www.zuiverzorg.com

En nog 
veel meer...

Oranjelaan 56-58, 3862 CX Nijkerk
petit.cafe-nijkerk@sheerenloo.nl
prinsheerlijknijkerk.nl
033 24 54 300

Wij repareren trekkers  
en landbouwmachines 
Dealer van Fendt en Kuhn

Asschatterweg 207B
3831 JN Leusden
0342 452 172
info@daatselaarlmb.nl
www.daatselaarlmb.nl

Fliererf 4
3861 ZZ Nijkerk 
033 207 50 75
info@mostertendevrij.com

Vrijheidslaan 7 - 3861 JB Nijkerk
033 245 16 39

info@vanwijnennijkerk.nl

www.vanwijnennijkerk.nl

Verzekeringen – Hypotheken – Makelaardij

Alles onder één dak!

Voor alle soorten:
vaste mest, drijfmest en biologische mest

Leembruggerweg 10a
3882 RV Putten

Telefoon: 06 5316 25 73
info@transmefo.nl

www.transmefo.nl www.mesthandel.eu

TRANSMEFO BV

OP ZOEK NAAR PRIKKELENDE 
COMMUNICATIE?

.NL

Handels- en Transportbedrijf
Mostert & van de Weg bv

Domstraat 60a
3864 PR Nijkerkerveen

Nederland

Telefoon +31 (0)33 - 257 14 59
Fax +31 (0)33 - 253 80 16

e-mail info@mostertvdweg.nl 

Word jij ook Vriend van Boerenmaandag?
Voor slecht € 50, per jaar ben je al Vriend van Boeren
maandag. Altijd als eerste alle nieuwtjes, ontwikkeling  
en profiteer tevens van de vele extra’s! Meld je nu aan  
en ontvang direct de enige echte boerenmaandag vlag! 

Met vriendelijke groeten, 

Stichting Boerenmaandag

BOERENMAANDAGBOERENMAANDAG

VRIENDEN
VAN


