Stichting Oud Nijkerk

Jaarverslag 2018

April 2019

Inhoud

Voorwoord

3

Projecten
- Leskaarten bij de Nijkerkse Canon
- Virtual Reality
- Museumschatten
- Open Monumentendag

4
4
4
5
6

Tentoonstellingen
- 100 jaar lokale politiek
- Nijkerk en de Zuiderzee
- Eerste liftschachtexpositie van Nederland
- Keramiek van José van den Tweel

7
7
8
11
11

Publieksactiviteiten
- Stadswandelingen, The Long John Dinner, lezingen en
Nationale Museumweek
- Muzikale optredens en Vrogger

13

Educatie

16

Collectie
- Collectieplan 2019-2022
- Collectieoverleg
- Collectie Gelderland en bijzondere aanwinsten

17
17
18
19

Vrijwilligers

21

Kerncijfers 2018

23

13
14

Foto voorkant:
Een deel van de ruim 80 vrijwilligers van Museum Nijkerk tijdens het jubileumjaar in 2018.
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Voorwoord
Vijftig jaar na de oprichting van Stichting Oud Nijkerk in 1968, vierden we in 2018 ons 50-jarig
jubileum. Het werd een bijzonder feestelijk jaar, dat we zowel voor alle vrijwiligers als voor de
vrienden van het museum vierden. Zaterdag 10 november zijn we met alle vrijwilligers een dagje uit
geweest naar Batavialand, en op 17 november was het museum de hele dag gratis toegankelijk. Alle
bezoekers werden getrakteerd op koffie met taart en gratis stadswandelingen. Ruim 110 bezoekers
maakten deze dag, waarop we ook weer nieuwe vrienden mochten begroeten, tot een feestelijke
gebeurtenis.
Wethouder Nadya Aboyaakoub overhandigde namens de gemeente Nijkerk een mooie cheque.
Prachtige steun voor het werk van de ruim 80 vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk en voor de
historie van de stad. Al 50 jaar lang werken vrijwilligers aan het behoud, de presentatie en de
ontsluiting van het lokale erfgoed.
Wij gaan vol trots en inzet door met ons mooie werk!
Jan Cozijnsen,
Voorzitter

Wethouder Nadya Aboyaakoub overhandigt een cheque aan de jubilerende Stichting Oud Nijkerk (v.l.n.r.
conservator Saskia van den Berg-Ebbenhorst, wethouder Nadya Aboyaakoub en voorzitter Jan Cozijnsen).
Foto: OpticaFoto Gerrit van de Veen
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Projecten
Leskaarten bij de Nijkerkse Canon
Wethouder Nadya Aboyaakoub presenteerde donderdagmiddag 1 februari in Museum Nijkerk een
set van 50 leskaarten bij de Nijkerkse Canon. Een werkgroep van vijf vrijwilligers van Museum
Nijkerk (Aline van der Kolk, Aafke Komduur, Leny Woudenberg, Tini Smorenburg en Henk van der
Burg) werkte hier aan samen met conservator Saskia van den Berg. Bij elk venster van de Nijkerkse
Canon is nu een kleurrijke leskaart beschikbaar met gevarieerde vragen en opdrachten voor
leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
De leskaarten werden in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van de Rehobothschool
(Nijkerk), de Johannes Calvijnschool (Nijkerkerveen) en ’t Blokhuus (Hoevelaken); de andere scholen
in de gemeente Nijkerk kregen de set later bezorgd. De leskaarten zijn financieel mogelijk gemaakt
door bijdragen van Rotary Club Nijkerk, het Stimuleringsfonds van de Rabobank en de gemeente
Nijkerk. Erfgoed Gelderland heeft advies gegeven.

V.l.n.r. wethouder Nadya Aboyaakoub, Ineke Boonstra (directeur Rehobothschool), Arna van Deelen
(leerkracht Rehobothschool), Erna Luijten (directeur Johannes Calvijnschool) en Mieke Verdonk (leerkracht ’t
Blokhuus).
OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen

Virtual Reality
De voorbereidingen in 2017 resulteerden zaterdag 17 februari in een feestelijke opening van het
Virtual Reality-project. Student Jesper Provoost, vrijwilligers Harm Boers en Theo Slijkerman en
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conservator Saskia van den Berg staken veel uren in de ontwikkeling van een nieuw product voor
Museum Nijkerk, een virtuele, interactieve fietstocht door het centrum van Nijkerk. Met het
gewenste resultaat: veel aandacht in de pers en een leuke aantekening in kinderhandschrift in ons
gastenboek van eind februari: ‘Ik (wij) vonden de VR-brillen het leukst, Quinten en Maya Goos’. De
vrijwillige bouwploeg heeft het prachtige meubel gebouwd, ontworpen door bestuurslid en architect
Don van Dasler. Andere vrijwilligers figureren in de filmpjes die met de VR-brillen zijn te zien. Het VRproject is mogelijk gemaakt door het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds, het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland, Stichting Weeshuis te Nijkerk en de gemeente Nijkerk.

Maranke Pater en Harm Boers proberen de virtuele fietstocht uit.

Foto Museum Nijkerk

Museumschatten
Museum Nijkerk is deelnemer aan Ieders Museum, een project van Erfgoed Gelderland om musea
voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te maken. In 2017 heeft Museum Nijkerk subsidie
ontvangen om een project uit te werken t.b.v. mensen in zorghuizen, die zelf niet meer in staat zijn
naar het museum te komen. Onder de naam ‘Museumschatten’ gaat een groep van 5 getrainde
vrijwilligers maandelijks naar Huize St. Jozef en De Pol, om daar oudere mensen met een cerebrale
of somatische beperking in aanraking te brengen met het cultureel erfgoed en de geschiedenis van
Nijkerk. Het programma heeft enorm veel succes en is na de pilotfase gecontinueerd. Inmiddels
wordt het programma ook uitgevoerd bij Arkemheen en is een eigen huisstijl ontwikkeld.
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Bea Berends en Anno Bolhuis van Museumschatten bij een uitvoering van het programma in Huize St. Jozef.
Foto: Museum Nijkerk

Open Monumentendag
In 2018 is de Open Monumentendag georganiseerd door Saskia van den Berg (coördinatie), Nel
Schoon (pr), Joost van Elfrinkhof en André Jansen (gemeente Nijkerk). Het thema was Nijkerk en
Europa. Zaterdag 14 september was een schitterende zomerdag, die mede door de bijzondere
opengestelde panden als de tuin van Lex Harding, de voormalige Franse school aan de Venestraat en
het stationsgebouw zeer veel deelnemers kende. De organisatie wordt in 2019 op dezelfde wijze
gecontinueerd.

De voorbereidingen voor de Open Monumentendag tijdens een bijeenkomst in Museum Nijkerk.
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Tentoonstellingen
In 2018 zijn twee grote exposities georganiseerd op de begane grond in de Van den Tweelzaal: ‘100
jaar lokale politiek’ en ‘Nijkerk en de Zuiderzee’. Op de eerste verdieping is een kleine expositie
gemaakt met beelden van keramiek van industrieel erfgoed van Nijkerk, gemaakt door kunstenares
José van den Tweel. In de lift is in 2018 de eerste liftschachtexpositie van Nederland gerealiseerd.
100 jaar lokale politiek
Aanleiding voor de expositie ‘100 jaar lokale politiek’ was de viering van 100 jaar kiesrecht. In 1917
kregen mannen algemeen kiesrecht, vrouwen kregen alleen passief kiesrecht. Na veel protesten
door vrouwen volgde een jaar later ook voor hen het algemeen kiesrecht. In het museum is een
overzicht gemaakt van 100 jaar politiek in Nijkerk, met o.a. documenten uit de beginjaren, veel
foto’s en krantenberichten, audiofragmenten uit de jaren ’80 en filmfragmenten van Nijkerk Nieuws
vanaf 1994 tot nu toe. De expositie is bezocht door veel politici en oud-politici en kreeg enthousiaste
reacties.

Wethouder Marly Klein en voorzitter Jan Cozijnsen bij de opening van de expositie ‘100 jaar lokale politiek’ in
Museum Nijkerk, 19 januari 2018
Foto: OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen

Donderdagavond 8 maart gaf de Nijkerkse jurist en VVD-raadslid Niels Staal een lezing in het
museum over de lokale democratie en het functioneren van de gemeenteraad. Tijdens de
verkiezingen voor de gemeenten 21 maart was Museum Nijkerk een van de stembureaus.

Jaarverslag 2018 – Stichting Oud Nijkerk

Pagina 7

Lezing Niels Staal

Museum Nijkerk stembureau voor 1 dag
Foto’s Museum Nijkerk

Nijkerk en de Zuiderzee
In 2018 werd de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet gevierd. Museum Nijkerk en Stoomgemaal
Arkemheen hebben de handen ineengeslagen en organiseerden de dubbelexpositie ‘Nijkerk en de
Zuiderzee’. Vanaf 14 juni, de dag dat in 1918 de wet werd gepubliceerd, was op beide locaties een
expositie te vinden. In het museum stond de historische ontwikkeling van de Zuiderzee en de polder
Arkemheen centraal, met aandacht voor de beurtvaart, de watersnood van 1916 en de
Zuiderzeewerken van de jaren ’60 (met foto’s, films en interactieve onderdelen). Dr. Wim Hagoort
publiceerde in mei 2018 zijn nieuwe boek over de geschiedenis van de polder Arkemheen, een
uitgebreide studie naar alle facetten van de historie. In het stoomgemaal stond het leven onder
zeeniveau centraal (flora en fauna maar ook archeologische opgravingen zoals de restanten van Slot
Hulkestein). Openluchttheater RadioBaken verzorgde tijdens de zomer de voorstelling ‘Zout’ rondom
het stoomgemaal. Voor groepen 5 t/m 8 van het Nijkerkse basisonderwijs werd een leuk programma
ontwikkeld.

Vergadering van de werkgroep dubbelexpositie Nijkerk en de Zuiderzee, v.l.n.r. Wim Hagoort, Jan van de
Kuinder, Theo Slijkerman en Elly van Geest (Stoomgemaal Arkemheen).
Jaarverslag 2018 – Stichting Oud Nijkerk
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De opening van de dubbelexpositie Nijkerk en de Zuiderzee werd verricht door de commissaris van
de koning, de heer Clemens Cornielje. In het museum onthulde de commissaris het fotoboek dat
Theo Slijkerman heeft gemaakt van de watersnood van 1916.

Bij de opening in het stoomgemaal verleende het Zeemanskoor Nijkerks Welvaren medewerking.
Samen met leerlingen van de Corlaerschool had het koor zeemansliederen ingestudeerd, onder
leiding van dirigent Bram Berends.
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De dubbelexpositie Nijkerk en de Zuiderzee kende veel activiteiten. Zo lag de historische klipperaak
‘Disponibel’ bij de opening in juni twee weken in de haven. Jan van de Kuinder verzorgde 23 juni een
diavoorstelling in het zeildoek, bijgewoond door bijna 50 mensen. Het was een zeer geslaagde
bijeenkomst over de historie van de beurtvaart en haven in Nijkerk. Schippersechtpaar Freek en
Betty van IJken boden twee weken gastvrijheid aan bezoekers, de klipperaak is al ruim 100 jaar in de
familie.

Lezingen werden verzorgd door Wim Hagoort tijdens de najaarsbijeenkomst in De Schakel, en Theo
Slijkerman hield maar liefst drie maal een lezing in het museum over de watersnood van 1916, de
Arkersluis en de Zuiderzeewerken bij Nijkerk.

Foto’s Museum Nijkerk
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De samenwerking met een aantal historische verenigingen en stichtingen op de noordwest-Veluwe,
zoals gestart in 2015 met de herdenking van 75 jaar evacuatie, is voortgezet. Putten, Ermelo,
Harderwijk en Nijkerk organiseerden bij het Gelderse erfgoedfestival ‘Over grenzen’ samen twee
publieksdagen. Nijkerk en Harderwijk organiseerden 7 juli een publieksdag over de grens van water
en land, en Ermelo en Putten een week later over de grens van bos en heide.
Eerste liftschachtexpositie van Nederland
Museum Nijkerk is een bijzondere expositie rijker. Op alle panelen van de huislift zijn magnetische
panelen bevestigd met foto’s van straatbeelden, gebeurtenissen, personen en kaarten
uit de plaatselijke geschiedenis. Gebruikers van de lift raken niet meer uitgekeken op alle beelden
die ze in het vier verdiepingen tellende museum tegenkomen. De beelden zijn samengesteld door de
bestuursleden Don van Dasler en Jan Cozijnsen ; VdR druk & print verzorgde de professionele
uitvoering. KroonInvest financierde de nieuwe, vaste, expositie.

Directieleden van KroonInvest krijgen een toelichting op de liftschachtexpositie door Don van Dasler.
Foto: Theo Slijkerman, Museum Nijkerk

Keramiek van José van den Tweel
Van februari t/m december 2018 exposeerde José van den Tweel in Museum Nijkerk. Tien
keramieken beelden van Nijkerks industrieel erfgoed waren te bezichtigen op de eerste verdieping
van het museum, van o.a. glasfabriek Padang, het Nijkerkse stoomgemaal, de watertoren en de
verdwenen Knopenfabriek. Speciaal voor het museum maakte José een nieuw beeld van het pand
Venestraat 16, dat zij vervolgens schonk aan het museum.
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Kunstenares José van den Tweel bij haar expositie in Museum Nijkerk. Foto: Museum Nijkerk
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Publieksactiviteiten
Stadswandelingen en walking dinner en walking lunch
De inmiddels ingeburgerde walking lunch en het walking dinner, kenden ook in 2018 veel
enthousiaste deelnemers. In een samenwerkingsverband met De Postkamer, Het Atelier, Museum
Nijkerk en De Dolle Joncker maken groepen een culinaire stadswandeling met een stadsgids van het
museum. Het museum is één van de halteplaatsen waar de deelnemers worden ontvangen en iets
eten, als onderdeel van het totale arrangement. Ook aan de reguliere stadswandelingen deden weer
veel deelnemers mee.

Een deel van het stadsgidsen-team

Foto: OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen

The Long John Dinner
The Long John Dinner is inmiddels een populair arrangement dat diverse groepen trekt. In het
museum worden sigaren gemaakt, bij slijterij De Moor proeven de deelnemers whisky en bij Kade 10
volgt een lekker diner.
Lezingen
Donderdagavond 11 januari hield Tom van de Veen van BonTom een lezing over chocola maken.
Ruim 40 mensen kwamen op deze lezing af. De lezing was de laatste activiteit in het kader van
Gelderse Smaken. Met dit project wonnen de acht samenwerkende kleine musea van Gelderland de
tweede prijs bij de Gouden Gelderse Roos. Samen met de lezingen van Niels Staal (100 jaar lokale
politiek) en Theo Slijkerman (Nijkerk en de Zuiderzee) werd in 2018 een gevarieerd aanbod
gerealiseerd.
Nationale Museumweek
Met het landelijke thema ‘Ons echte goud’ deed Museum Nijkerk mee aan de Nationale
Museumweek. Het pronkstuk dat ook dit jaar centraal stond was het unieke glazen mandje uit de
glasfabriek Padang (1765-1814). Matthijs en Laurens Aanen (resp. student Universiteit Twente en
leerling Corlaer College) hebben live de scan van het glazen mandje met een 3D-printer geprint.
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Muzikale optredens
Twee keer per jaar organiseert Museum Nijkerk een zondagmiddagconcert met artiesten uit Nijkerk
en omgeving. Elk half jaar is de begane grond een weekend vrij omdat er een nieuwe expositie wordt
ingericht. Zondagmiddag 14 januari trad Edward Val op. Zondag 10 juni traden Albrecht Bijvank en
Madelief Speelman op.
Museum Nijkerk was ook deelnemer aan het programma ‘Gluren bij de buren’ op zondag 11 maart.
In het museum traden Cees Sax en Anita Kooij op.

Optreden Cees Sax en Anita Kooij tijdens ‘Gluren bij de buren’

Foto: Museum Nijkerk

Vrogger
Het redactieteam bestaande uit Merit Roodbeen, Egbert Woudenberg, Nel Schoon, Saskia van den
Berg en Jan Cozijnsen bracht ook in 2018 weer vier nummers uit van het tijdschrift Vrogger. Merit
Roodbeen tekent naast de coördinatie van de redactie ook voor de prachtige vormgeving.
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En verder:
- Heeft het museum meegedaan aan de Open Tuinendag in juni. Veel belangstellenden
kwamen de tuin van het museum bekijken. Voor het 50-jarig bestaan van Groei & Bloei is op
de derde verdieping door medewerkers van deze vereniging een kleine expositie ingericht.
- Heeft Nechamah Mayer-Hirsch haar nieuwste boek gepubliceerd in het museum: ‘Alleen de
poes was blij’, over haar tante Annie de Liever, een van de slachtoffers van de nazi’s tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
- Heeft het museum een kraam bemenst tijdens de Uitmarkt, de start van het nieuwe seizoen
in de bibliotheek en tijdens de Sleepbootdagen bij de haven.
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Educatie
Bij de expositie over 100 jaar lokale politiek is voor het voortgezet onderwijs een bezoekles gemaakt
met het spel ‘Allemaal naar het stemlokaal’. Het spel is ontwikkeld door Prodemos in Den Haag, en
ingebed in een lokaal programma. Onder het voortgezet onderwijs was een grote belangstelling,
bijna 200 leerlingen van Aeres en het Corlaer College (waaronder het praktijkonderwijs) hebben aan
het programma meegedaan.

Aan de lessen over Nijkerk en de Zuiderzee deden in Museum Nijkerk 283 leerlingen mee. De
groepen 5 en 6 maakten eerst een fotoquiz in de expositie, en daarna op de creatieve zolder een
waterpas.
De Rehobothschool kent een doorgaande leerlijn op erfgoed-educatie. Elk jaar komt bijvoorbeeld
groep 3 de les volgen over de touwfabriek en maken de leerlingen iets creatiefs met touw.
Tijdens de Klassendag bij de Open Monumentendag hebben 84 leerlingen van vijf basisscholen
meegedaan.

Bram Berends ontvangt de leerlingen tijdens de Klassendagen als gasthuismeester van het laatmiddeleeuws
gasthuis (Venestraat 16).
Foto: Museum Nijkerk
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Collectie
Collectieplan 2019 – 2022
Voor het eerst heeft Museum Nijkerk een volledig collectieplan gerealiseerd. Samen met
Dienke van der Kuijl (studente) en met input van de collectiebeheerders, schreef
conservator Saskia van den Berg het beleidsplan. Met een paar actiepunten is direct een
start gemaakt. Zo is Museum Nijkerk deelnemer van de Collectiewacht geworden, en is de
deelcollectie Textiel onder de loep genomen. Textielrestaurator Liesbeth van Ravels is drie
dagen in het museum te gast geweest. Door een financiële bijdrage van de gemeente
Nijkerk was het o.a. mogelijk een jurk uit de 19e eeuw en een colbert van kapitein ter zee
Willem Harmsen te laten restaureren. Ook wordt stap voor stap uitvoering gegeven aan het
aanbrengen van UV- en lichtwerende folie op alle ramen in het museum.

Rob Kamphorst, Renger van de Pol, Henk Hijwegen, Gerard van Hamersveld en Aalt van Bokhorst volgen de
instructie van het bedrijf Dorigo-Wierper voor het aanbrengen van de folie. Foto: Museum Nijkerk
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Liesbeth van Ravels, Woutje Epskamp, Tini Smorenburg en Willy Palstra bij een bijzonder jakje uit de collectie
textiel.
Foto: Museum Nijkerk

Collectieoverleg
Wekelijks worden historische voorwerpen aan het museum aangeboden. Alle vrijwilligers
die zich met een deelcollectie bezig houden, bespreken de aangeboden voorwerpen tijdens
het collectieoverleg. Als overeengekomen wordt dat een voorwerp een toegevoegde
waarde heeft voor de collectie, wordt het voorwerp aangenomen.

Een vergadering van het collectieoverleg onder leiding van Bram Berends.
Jaarverslag 2018 – Stichting Oud Nijkerk
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Collectie Gelderland
Het werk aan de ontsluiting van voorwerpen voor het publiek via www.collectiegelderland.nl gaat
gestaag door. Ook in 2018 besteedde Annelijn Scherff-Stal hier wekelijks een dagdeel aan. Eind 2018
zijn ruim 500 voorwerpen van Museum Nijkerk te zien op deze website, waar in toenemende mate
gebruik van wordt gemaakt. In 2018 werd bijvoorbeeld de deelcollectie textiel aan de website
toegevoegd, evenals alle medailles van de Veluwe Wandeltocht. Het werk wordt in 2019
gecontinueerd.
Bijzondere aanwinsten
In 2018 ontving het museum van de familie Bruins Slot twee schilderijen met Nijkerkse afbeeldingen,
gemaakt door Nijkerkse kunstenaars. Burgemeester Bruins Slot werd in 1946, na de Tweede
Wereldoorlog, opnieuw als burgemeester van Nijkerk geïnstalleerd en kreeg toen van de inwoners
van Nijkerk als geschenk een prachtig schilderij van de Nijkerkse toren, geschilderd door Adam
Voorn. Tien jaar later, bij zijn afscheid, kreeg hij een schilderij van Teun van de Water van het
Stadhuis met de haven. Harm Bruins Slot en zijn echtgenote hebben de schilderijen geërfd en i.v.m.
een verhuizing geschonken aan het museum. Het schilderij van Voorn staat ook in de Nijkerkse
Prentenatlas.

De heer Harm Bruins Slot en zijn echtgenote en Saskia van den Berg bij de overhandiging van de schilderijen.
Foto: Jan Cozijnsen

Doorgaans worden voorwerpen aan het museum geschonken. Een uitzondering vormt de aankoop
van een schilderij van de Arkersluis bij Nijkerk, gemaakt door Jos Lussenburg. Lussenburg (1889 –
1975) is bekend geworden door zijn schilderijen van het leven op en rond de voormalige Zuiderzee.
Met behulp van steun van Stichting Rudolf Julius Hijman kon een tot dan toe onbekend werk van
Lussenburg, met daarop de in 1931 gebouwde Nijkerkse sluis, worden aangekocht uit een
particuliere collectie.
Jaarverslag 2018 – Stichting Oud Nijkerk
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De Arkersluis bij Nijkerk door Jos Lussenburg
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Vrijwilligers

Een groep van ruim 80 vrijwilligers zorgt voor het realiseren van alle activiteiten van Museum
Nijkerk. De bestuursleden zijn zelf ook vrijwilliger.
Het bestuur in december 2018:
Jan Cozijnsen
voorzitter + historisch onderzoek
Dieter van de Castel secretaris
Harm Heimensen
penningmeester + sponsoring
Don van Dasler
cultuurhistorie + bedrijfsvoering
Sytze van der Velde
algemeen + bedrijfsvoering
Het bestuur heeft in 2018 tien maal vergaderd. Professionele ondersteuning voor het museum
wordt geleverd door conservator Saskia van den Berg-Ebbenhorst. Een deel van haar arbeid komt
ten laste van de reguliere exploitatie van Stichting Oud Nijkerk. Een ander deel wordt inverdiend op
projecten.
Naast het vrijwillige bestuur zijn 80 vrijwilligers actief bij Stichting Oud Nijkerk. De groep in 2018:
Joost Adolfs, Carla Alfrink, Eddy van de Belt, Bea en Bram Berends, Freek van den Berg, Ada van den
Berg, Harm Boers, Aalt en Gerrie van Bokhorst, Wim van Bokhorst, Anno Bolhuis, Kees van den
Bosch, Bert de Bree, Jan van den Brink, Gerda Brons, Atty Buitenwerf, Berthie Camphuis, Hillie
Cozijnsen, Gerrit Duijnker, Joost van Elfrinkhof, Woutje Epskamp, Arie en Hanneke van Gessel, Tine
Guliker, Gerard van Hamersveld, Gerrit van der Hart, Herman Heimensen, Henk en Gerda Hijwegen,
Jan van Hoff, Evelien van ’t Hoff, Dion van Hooren, Rob Kamphorst, Bart Kamphuis, Jos Kempers,
Aafke Komduur, Yolijn van der Krol, Aad Kruithof, Elly Kuijt, Carla van de Kuinder, Gijs van de
Langemheen, Cockie van Leeuwen, Kees Looijen, Liza van Looijengoed, Janny van der Meer, Paul
Offeringa, Jacques Overkamp, Willy Palstra, Renger van den Pol, Atie Posthumus, Tjeerd Pranger,
Marja van Rheede, Jan Roest, Merit Roodbeen, Annelijn Scherff, Gert Schipper, Nel Schoon, Theo
Slijkerman, Tini Smorenburg, Janine Stortelder, Herman Timmer, Gerrit van de Veen, Jaap Vernhout,
Bep Vink, Bert en Alie Visscher, Henk Visscher, Gert Vos, Rik Vreekamp, Ab Walet, Jos Warringa,
Johan van de Water, Foppe en Janny Witzel, Cora Worst, Ernst-Jan Woudenberg , Bessel
Woudenberg en Egbert en Leny Woudenberg.
De jaarlijkse activiteiten van de vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk omvatten het assisteren bij het
maken van tentoonstellingen, het verzorgen van de stadswandelingen, de uitvoering van educatieve
activiteiten, gastheer en gastvrouw zijn tijdens de openstelling van het museum en tijdens de extra
publieksactiviteiten, het op de fiets verspreiden van de flyers van het museum, waar mogelijk het
doen of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het houden van lezingen, het maken van het
kwartaaltijdschrift, het beheer en onderhoud van de collectie in het museum en op het Stadhuis,
technische ondersteuning van alle benodigde bouwwerkzaamheden en het schoonhouden van het
museum.
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Vertegenwoordiging in externe organisaties
Medewerkers van Stichting Oud Nijkerk zijn in diverse externe organisaties vertegenwoordigd,
teneinde het cultuurhistorische erfgoed van Nijkerk blijvend onder de aandacht te brengen en te
bewaken:
- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Gerrit van de Veen, vervanger Jaap Vernhout)
- Werkgroepen Kerkplein en Havenkom (Don van Dasler en Jan Cozijnsen)
- Commissie Straatnamen (Freek van den Berg)
- Coöperatie Erfgoed Gelderland en adviesgroep nieuwe website Mijn Gelderland (Jan
Cozijnsen)
- Collectie Gelderland (Annelijn Scherff-Stal)
- Directeurenoverleg kleine musea in Gelderland (Saskia van den Berg)
De markeerders van het Westerborkpad houden hun jaarlijkse vergadering in Museum Nijkerk.
Voor- en najaarsbijeenkomst
De voor- en najaarsbijeenkomst in De Schakel werden ook in 2018 weer druk bezocht. Tijdens de
voorjaarsbijeenkomst, maandagavond 9 april, is een politiek café gehouden o.l.v. Tijs van den Brink.
Aansluitend bij de expositie in het museum stond deze avond in het teken van de lokale politiek. Tijs
van den Brink interviewde verschillende oud-politici over ervaringen, smeuïge verhalen en
anekdotes. Bijdragen zijn geleverd door Goos Terschegget, Bertie Lemstra, oud-burgemeester Pieter
van der Zaag, Jan van den Brink en Henk Visscher.
Tijdens de najaarsbijeenkomst, 22 oktober, hield Wim Hagoort een lezing over de geschiedenis van
de polder Arkemheen. Na de pauze vertoonde voorzitter Jan Cozijnsen dia’s van het oude Nijkerk.

Het politiek café in De Schakel tijdens de voorjaarsbijeenkomst, 9 april.
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Kerncijfers 2018
2018
Aantal bezoekers museum/publieksbereik
Bezoeken van leerlingen van het Nijkerkse basisonderwijs:

Totaal
Aantal unieke bezoeken website
Totaal aantal bezoeken website
Aantal keren dat Museum Nijkerk is bezocht
via collectiegelderland.nl
Aantal deelnemers aan de stadswandelingen
(onderdeel van het totaal aantal bezoekers)
Aantal flyers dat op toeristische adressen is bezorgd door
Vrijwilligers van het museum (per fiets)

5.226
607
________
5.833

2017
4.828
625
_____
5.453

*
*

14.949
25.206

3.294

501

574

969

10.000

10.000

1.230

1.250

Aantal leden van het Antoniusgilde

62

57

Aantal volgers via Facebook

434

418

Donateurs

*Door een migratie van de provider naar een nieuw platform zijn er geen cijfers over 2018
beschikbaar.
Hoofdsponsoren en –begunstigers van Museum Nijkerk zijn:
Provincie Gelderland
Van den Tweelgroep Nijkerk
Familie Van Elfrinkhof
Touwfabriek Langman, Nijkerk
Familie Van de Kuinder
Stichting Departement tot Nut van ‘t Algemeen
Rotary Club Nijkerk
VSBfonds
Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Stichting Oud Nijkerk ontvangt structurele subsidie van de gemeente Nijkerk.
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Bedrijven en particulieren die lid zijn van het Antoniusgilde en het museum steunen met een
jaarlijkse bijdrage van € 100,-- of meer:
4D Architecten, A.C. Krijkamp Holding BV, Administratiekantoor Van Deuveren & Blankestijn,
Adviesbureau De Lange, Alfrink C2, Arne de Bree, Bakkerij Ten Have, BeeldSchoon, Berg Holding BV,
Beweging 3.0/Woonzorgcentrum De Pol, Bieze Food Group BV, Bokkers Catering, Bokkers & Renes,
BR Music Two Holding BV, Brasserie Kade 10, Bouw Logistic Services, Gerda Brons, Mr. D.C. van de
Castel BV, Bruna Andeweg en Pater, CijferMeester Nijkerk, Co-Creatie Buro, Cuisine4U, Damen
Dredging Equipment BV, De Werkmeester, Doornhof Verzekeringen, EDNL BV, Erik van Dusschoten
Elektrotechniek, Frans Poorter Slaapcomfort, Gehoorwinkel Nijkerk, Henk Hark onderhoud van
tuinen en bordessen, Hmedia, Hoogeveen Luigjes accountants en belastingadviseurs, J. Cozijnsen,
Koopro BV, Kouwenaar Advocatuur, KroonInvest, Laurene Mode, Loos Slijptechnieken BV,
MiniatuurA, Optie 1, Optiek Verkerk, Oto Nijkerk BV, Passe Partout, Powerlight, PPA Computers,
Qmatras, Restaurant De Dolle Joncker, Schildersbedrijf C.B. van ’t Veld, Schoonderbeek Centrale
Verwarming BV, Schuiteman Accountants & Adviseurs, Stipt Accountants, Stukadoorsbedrijf DODO,
Studio Nijkerk, Tandartspraktijk C. van Beveren, Van Daalen Woninginrichting, Van de Ridder Druk &
Print, Van Hussel interim advies en bedrijfsvoering ,VVV Informatiepunt|Boekhandel Roodbeen, VBC
Notarissen, Wijnhandel & Slijterij De Moor, WV Trappen.
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