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Voorwoord 

 
In het tweede jaar van de coronapandemie waren de gevolgen van de maatregelen opnieuw 

ingrijpend. Museum Nijkerk bleef de eerste helft van 2021 gesloten, pas begin juni mochten de 

deuren weer open. Na een voorzichtige herstart hebben we ’s zomers, net als het jaar daarvoor, veel 

bezoek gehad van landgenoten die in eigen land op vakantie gingen. Plezierige ontmoetingen, 

waarvan vele enthousiaste reacties in ons gastenboek getuigen. 

Helaas eindigde het jaar opnieuw met een lockdown. Na een periode van toenemende 

besmettingen sloten musea de deuren per 14 december. Ook in het nieuwe jaar moeten we 

afwachten wat de ontwikkelingen zullen worden. De bezoekcijfers laten zien wat de invloed van 

corona is: over 2021 hebben we 1.920 bezoekers gehad, inclusief leerlingen en deelnemers aan de 

stadswandelingen, iets meer dan een kwart van de bezoekers in 2019.  

 

Ondanks deze situatie werken we met het hele team (bestuur, medewerkers en vrijwilligers) 

onvermoeid door aan de bescherming en ontsluiting van het Nijkerkse erfgoed. Zo hebben we het 

grootste deel van de herijking van het Museumregister achter de rug en beantwoorden we nu de 

aanvullende vragen. We hebben een prachtige nieuwe expositie kunnen openen (‘De foto’s van 

Suijk’) waarvoor veel mensen speciaal naar het museum kwamen. En met een speciale actie kunnen 

klanten van Albert Heijn – Van den Tweel in februari 2022 plaatjes van het oude Nijkerk sparen. Er is 

hard gewerkt aan een leuk en informatief verzamelalbum. Zo kan ook thuis worden genoten van de 

geschiedenis van onze mooie stad.  

 

Jan Cozijnsen, 

voorzitter 

 

 
De wording van het verzamelalbum voor Albert Heijn – Van den Tweel. Auteur: Jan Cozijnsen, met 

medewerking van Theo Slijkerman en Saskia van den Berg-Ebbenhorst.  Foto: Hillie Cozijnsen  
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Projecten  
 

Herijking Museumregister 

Museum Nijkerk is een officieel geregistreerd museum, ingeschreven in het Nederlandse 

Museumregister. Periodiek worden de resultaten van het museum gelegd langs de lat van de 

landelijke vereisten. Na een jarenlange periode van vormgeven aan de inhoud van deze eisen, was 

Museum Nijkerk in 2021 aan de beurt voor een herijking van het certificaat 

Met heel veel inzet hebben het bestuur, de conservator, de medewerker collectie en educatie en 

een aantal vrijwilligers in sleutelposities, meegewerkt aan alle schriftelijke documentatie en aan de 

ontvangst van de auditoren op maandag 26 juli 2021. In het najaar kwam de uitslag. Op 12 van de 17 

punten waren de resultaten conform vereisten, op vijf punten zijn er enkele aanvullende vragen 

gesteld. Begin februari 2022 worden de antwoorden op deze vragen ingeleverd, in mei volgt de 

beoordeling. Een eventuele derde ronde vindt plaats in het najaar van 2022.   

 
V.l.n.r.: Hans Spruijt en Ellie Bruggeman van het Museumregister, conservator Saskia van den Berg-Ebbenhorst 

en secretaris Dieter van de Castel tijdens de auditdag.  

  
Twee van de vijf te verbeteren punten betreffen de metingen van licht en klimaat. Links: Erfgoed Gelderland 

verricht een lichtmeting in november 2021. Aan de hand van de rapportage kunnen verbeteringen worden 

gerealiseerd. Rechts: training klimaatloggers, december 2021. Foto’s: Museum Nijkerk  
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Museumschatten 

 

Museum Nijkerk is deelnemer aan Ieders Museum, een project van Erfgoed Gelderland om musea 

voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te maken. Onder de naam ‘Museumschatten’ gaat 

een groep van vijf getrainde vrijwilligers frequent naar de Nijkerkse zorginstellingen (Huize St. Jozef, 

De Pol en  Arkemheen). Ouderen met een cerebrale of somatische beperking die niet meer zelf naar 

het museum kunnen komen, krijgen een mooi programma aangeboden en komen zo in aanraking 

met het erfgoed en de geschiedenis van Nijkerk.  

Het programma kon in 2021 weer 10 keer worden uitgevoerd (6x in De Pol, 2x in Arkemheen en 2x in 

St. Jozef). Dit is minder vaak dan gebruikelijk, vanwege de coronamaatregelen.  

Het programma van Museumschatten wordt aangepast aan de tijdelijke exposities. Het onderwerp 

‘Van de wieg tot het graf’ gaf aanleiding tot veel herkenning, maar ook ‘De foto’s van Suijk’ levert 

veel reacties op. Bewoners reageren enthousiast als zij weer een uitnodiging krijgen, het programma 

wordt ook in 2022 gecontinueerd. 

Ook op een andere manier levert het museum een bijdrage aan activiteiten voor bewoners van 

zorginstellingen. Bea Berends-van de Weijer leverde in 2021 zes keer een puzzel voor de Kroniek, het 

blad dat alle bewoners krijgen. 

Naast het programma Museumschatten zijn ook verschillende groepen bewoners van St. Jozef in het 

museum op bezoek geweest.  

 

 
Links: vrijwilligers Gré Hogeveen en Bea Berends-van de Weijer aan het werk bij Museumschatten.  

Rechts: ontvangst van bewoners van St. Jozef in Museum Nijkerk 

 

Corona 

 

De frequent wijzigende coronamaatregelen, door de Museumvereniging vertaald in een protocol 

voor musea, leverden ook in 2021 een flinke portie werk op.  Na de meeste persconferenties inzake 

corona (17 in totaal afgelopen jaar) werd het museumprotocol geactualiseerd en moesten zaken 

worden bijgesteld en gecommuniceerd. 

Met behulp van de digitale media zijn zoveel mogelijk vergaderingen toch doorgegaan, online en op 

afstand. 
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Impressie van het museum in coronatijd, met online vergaderingen. 

 

 
In tijden van corona is het extra prettig dat het bestand met mailadressen voor de externe 

communicatie inmiddels is gegroeid naar ruim 650 mailadressen. Voor de interne communicatie met 

vrijwilligers maakt Bea Berends maandelijks een nieuwsbrief met alle gebeurtenissen die zijn 

geweest of staan gepland.  

 

 NIEUWSBRIEF  december 2021 
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Tentoonstellingen 
 

 

In 2021 zijn twee grote exposities georganiseerd op de begane grond in de Van den Tweelzaal: de 

expositie ‘Van de wieg tot het graf’ werd vanwege de sluiting verlengd, en in oktober werd de 

expositie ‘De foto’s van Suijk’ geopend. 

 
Verlenging Van de wieg tot het graf 

 

In november 2020 is de expositie ‘Van de wieg tot het graf’ ingericht, over belangrijke momenten in 

het leven van mensen. Geboorte, huwelijk en overlijden stonden centraal. Bijzonder 

kunstvoorwerpen van de Nijkerkse kunstenares Linda Verkaaik maakten deel uit van de expositie. 

Direct na de inrichting moest het museum helaas de deuren sluiten vanwege corona, bijna 

onafgebroken tot 9 juni 2021. Omdat zo weinig bezoekers van de expositie hadden kunnen genieten, 

is deze verlengd t/m medio september 2021. 

Expositie ‘De foto’s van Suijk’ 

In de tijdelijke expositie ‘De foto’s van Suijk’ in Museum Nijkerk is het fotojournalistieke werk van 

fotograaf Suijk te zien. Gerrit Suijk nam in 1950 in Nijkerk de zaak van fotograaf Kappen over. Naast 

talloze portretten in de studio ging hij vaak op pad voor de Nijkerksche Courant en later voor ‘De 

Stad Nijkerk’, als er iets gebeurde dat vroeg om vastlegging op foto.  

In de expositie is een selectie van 350  foto’s te zien uit de loopbaan van Gerrit Suijk en van zijn 

schoonzoon Jan van de Bunt, die samen met dochter Anja de zaak overnam. Vrijwilliger Theo 

Slijkerman scande al de foto’s en zorgde voor de ordening van het fotoarchief en alle benodigde 

afdrukken. 

Aan de hand van foto’s van ontwikkelingen in de binnenstad, de bouw van de uitbreidingswijken, 

aanpassingen voor het toenemende verkeer en van de bedrijven en industrie, krijgen bezoekers een 

beeld van de ontwikkeling van Nijkerk van de jaren ’50 tot de jaren ’90. Gerrit Suijk maakte niet 

alleen foto’s, maar filmde ook af en toe. Zo maakte hij memorabele beelden van de bouw van de 

Oranjebuurt, de aanleg van de verbinding van het Van Reenenpark met de Stationsweg, de 

asfaltering van het Vetkamp en de sloop van panden voor de verbreding van de Oosterstraat. Ook de 

films zijn in de expositie te zien. 

De expositie is de start van een omvangrijker project ‘Beeldbank van Nijkerk, onder leiding van 

Maranke Pater en in samenwerking met de bibliotheek. Voor het onderwijs en groepen worden 

‘raadselkaarten’ gemaakt, een leuke set met raadsels en vragen voor jong en oud aan de hand van 

de foto’s van Suijk. Hiermee kan wandelend door de binnenstad, de geschiedenis worden ervaren. 
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Wethouder Mariëlle Broekman en genodigden bij de opening van de expositie ‘De foto’s van Suijk’ 

 
Opening van de expositie met de familie Van de Bunt-Suijk en medewerkers aan de expositie met links Theo 

Slijkerman. Foto Gerrit van de Veen Nijkerk 
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Publieksactiviteiten 
 

Vrogger 

 

Het redactieteam bestaande uit Merit Roodbeen, Egbert Woudenberg, Nel Schoon, Saskia van den 

Berg en Jan Cozijnsen bracht ook in 2021 vier nummers uit van het tijdschrift Vrogger. Veel auteurs 

brachten kopij in. Merit Roodbeen tekent naast de coördinatie van de redactie ook voor de 

prachtige vormgeving. 

 

 
Vrogger jaargang 2021 

 

Ook de bezorging van Vrogger wordt gedaan door 

vrijwilligers, onder leiding van Paul Offeringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vrienden van Museum Nijkerk werden bij het juninummer verrast met een bijzonder cadeau. Het 

door Theo Slijkerman gemaakte fotoboek over de watersnood van 1916, ter inzage bij de expositie 

Nijkerk en de Zuiderzee in 2018, werd als special uitgegeven. Theo Slijkerman verwerkte alle laatste 

informatie en foto’s voor de uitgave, die financieel mogelijk werd gemaakt door Stichting 

Veluwepoort Nijkerk. 
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Presentatie special Vrogger over de watersnood van 1916. Links auteur Theo Slijkerman, rechts 

vertegenwoordiger van het bestuur Stichting Veluwepoort Nijkerk, Bessel Woudenberg. 

 

Flyers 

 

Vrijwilligers van het museum verspreiden jaarlijks op een duurzame manier (per fiets) heel veel 

flyers naar collega-musea, hotels, VVV’s en andere plekken waar veel publiek komt. In 2021 zijn op 

deze manier opnieuw 15.000 flyers verspreid. Gerrit Duijnker heeft de leiding over de verspreiding.  

 

Stadswandelingen 

 

In tijden van corona is het beste dat we kunnen doen, naar buiten gaan en wandelen. Wandelingen 

verrijkt met informatie over de historie van Nijkerk konden opnieuw rekenen op warme 

belangstelling. In totaal hebben 301 mensen, jong en oud, meegedaan aan een stadswandeling. 

Door de loop der jaren zijn er een paar themawandelingen ontstaan. Om deze goed onder de 

aandacht te kunnen brengen, is in 2021 een speciale flyer voor de stadswandelingen ontworpen en 

gedrukt. 

 
Met financiering door de gemeente Nijkerk ontwikkelde Nel Schoon, in 

samenwerking met het museum, een nieuwe wandelroute. Het ‘4000 

stappenpad’ is een route die bekende plekken op een nieuwe manier 

combineert, met ‘een snuf historie’ zoals de flyer vermeldt.  
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De nieuwe flyer voor de stadswandelingen, vormgegeven door Bart Houtman. 

 

  
Team stadsgidsen (v.l.n.r. Bram Berends, Carla Alfrink, Dieter van de Castel, Jacques Overkamp, Bessel 

Woudenberg (coördinator), Gerda Brons en Onno Doorn, foto Gerrit van de Veen Nijkerk. Op de foto 

ontbreken stadsgidsen Janine Stortelder en Jan Cozijnsen. Rechts een rondleiding met een schoolklas met 

Onno Doorn. 

 

Open Monumentendag  

 

Met inachtneming van de maatregelen vanwege corona (afstand houden en een maximum aantal 

bezoekers dat tegelijk binnen mocht zijn), was het gelukkig in 2021 mogelijk om de Open 

Monumentendag te organiseren. Het thema was ‘Mijn huis is jouw huis’. Dankzij het goede weer en 
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het aantrekkelijke programma zijn ruim 800 mensen op bezoek geweest bij de deelnemende 

monumenten. Het museum ontving 126 bezoekers. 

 

 
Het organisatiecomité van de Open Monumentendag, v.l.n.r. Nel Schoon, Joost van Elfrinkhof, Marlous 

Diederiks (gemeente Nijkerk) en Saskia van den Berg-Ebbenhorst (foto Bart Kamphuis) 

 

Welkom bij entree Nijkerk 

 

Eind 2021 kwam er via twee toepassingen bij de entrees van de stad, extra bekendheid voor het 

museum: via vlaggen en via matrixborden. Deze toepassingen betekenen een mooie stap voorwaarts 

in de pr voor het museum, met dank aan de gemeente Nijkerk en Lekker Nijkerk. 

 

    
Museum Nijkerk goed herkenbaar via vlaggen en matrixborden. 
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Educatie 
 

Sporen zoeken in het landschap 

Onder leiding van Erfgoed Gelderland en Museum Het Pakhuis in Ermelo hebben vijf kleine Gelderse 

musea een nieuw lesprogramma gemaakt: Sporen zoeken in het landschap. Leerlingen van groep 8 

worden wegwijs gemaakt in het zoeken naar de historie op basis van historische en hedendaagse 

kaarten. Elke plaats kiest een eigen onderwerp binnen een algemeen lesstramien. Voor Museum 

Nijkerk is Theo Slijkerman de vertegenwoordiger in de werkgroep. Subsidies zijn toegekend door het 

Fonds voor Cultuurparticipatie en de deelnemende gemeentes.  

In 2021 is de algemene les afgerond en in september en oktober is de pilotles voor Nijkerk 

uitgevoerd met de plusklas (groep 8) van basisschool ’t Blokhuus uit Hoevelaken.  De reacties waren 

unaniem lovend.  Details worden nog bijgesteld, in 2022 wordt deze les aangeboden via 

www.reizenindetijd.nl.  

 
Vrijwilligsters Elly Kuijt en Willy Palstra helpen mee met de voorbereidingen van de pilotles ‘Sporen zoeken in 

het landschap’. 

http://www.reizenindetijd.nl/
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Pilotles ‘Sporen zoeken in het landschap’ in Museum Nijkerk, 6 oktober 2021 

 

Op reis met Arend van Curler 

Om met ontwikkelingen in de tijd mee te gaan, werkt het museum stapsgewijs aan een actualisatie 

van de vaste lesprogramma’s. In 2021 heeft Annelijn Scherff de aanpassing van het lesprogramma 

over Arend van Curler afgerond. Het verhaal over de kolonie Nieuw-Nederland wordt nu verteld 

vanuit drie perspectieven: de oorspronkelijke bewoners (Mohawks), de tot slaaf gemaakte mensen 

en de kolonisten. De eerste interne pilot met het educatieteam heeft plaatsgevonden in oktober. 

Een vervolg hierop is helaas vanwege de toenemende coronabesmettingen uitgesteld. Na het 

vervolg op de interne pilot zal een school worden gezocht voor een externe pilotles. 

Vitrines in het Corlaer College 

Op verzoek van het Corlaer College richt Theo Slijkerman vitrines in op school, met onderwerpen uit 

de Nijkerkse historie. Het zijn mini-exposities met bijvoorbeeld als thema 75 jaar bevrijding van 

Nijkerk. In 2021 Heeft Theo Slijkerman de vitrine heringericht met het thema ‘Tabak uit Nijkerk’. 
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De in december 2021 opnieuw ingerichte vitrine in het Corlaer College, coördinatie en foto Theo Slijkerman. 

 

Lesprogramma Nationaal Holocaust Namenmonument 

Voor alle groepen 8 van het Nijkerkse basisonderwijs is een bijzondere les ontwikkeld. In september 

werd het Namenmonument in Amsterdam onthuld, met alle namen van de Nederlandse slachtoffers 

van de nazi’s, joodse landgenoten en Roma en Sinti. Aansluitend ontvang het museum een grote gift 

van de familie Slim, om een excursie per bus mogelijk te maken met alle klassen 8 van het 

basisonderwijs. Ter voorbereiding is een gastles ontwikkeld met de oud-stadsdichter Bert Jurling. 

Deze les wordt gegeven in de deelnemende klassen en gaat in op je eigen naam en zoomt vervolgens 

in op de namen van de Nijkerkse slachtoffers op het monument aan de Bruins Slotlaan.  

Eind november/begin december was het mogelijk om de pilot te houden, met groep 8 van de 

Ichthusschool. De pilot was indrukwekkend. Eind januari 2022 krijgen de basisscholen een 

uitnodiging om in te schrijven voor een gastles met excursie naar Amsterdam. Door de gift is 

deelname voor de scholen gratis. 
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Bezoek met groep 8 van de Ichthusschool aan het Nationaal Holocaust Namenmonument, 14 december 2021, 

links de heer Egbert Slim. Foto’s Museum Nijkerk 
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Training erfgoededucatievrijwilligers 

 

Tijdens de coronaperiode hebben fondsen extra steun gegeven aan musea. Zo kon met behulp van 

subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds het voornemen worden gerealiseerd een training te 

geven aan de vrijwilligers van het educatieteam. Angela Manders heeft in november drie dagdelen 

les gegeven in het bezoekerscentrum van het stoomgemaal, voor de gezamenlijke 

educatievrijwilligers van het museum en het stoomgemaal. Vrijwilligers zijn getraind op nieuwe 

lesmethodes, een veranderende rol als gastdocent op school en op persoonlijke vaardigheden. 

 

 
 

         

Tra 
Training educatieteams Museum Nijkerk en Stoomgemaal Arkemheen, november 2021 
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Collectie 

 
Het werk aan de collectie werd in 2021 voortgezet. Een doorlopende belangrijke werksoort is het 

ordenen van archiefonderdelen die worden opgeborgen in het documentatiearchief in het stadhuis. 

Yolijn van der Krol (rechts op de foto) heeft dit werk ruim tien jaar gecoördineerd. De laatste jaren 

werd zij hierin geholpen door Maaike Tijssen. In 2021 hebben zij dit werk neergelegd, Yolijn 

concentreert zich helemaal op de schenking van Callenbach. Bram Berends heeft dit werk voorlopig 

overgenomen. 

 

 
Maaike Tijssen en Yolijn van der Krol aan het werk in het documentatiearchief, foto Gerrit van de Veen, Nijkerk 

 

In 2021 werd het werk aan de ordening en ontsluiting van het historische archief van uitgeverij 

Callenbach, een schenking van VBK|Media B.V., gecontinueerd. Naast alle boeken bevindt zich in de 

schenking ook correspondentie met auteurs en illustraties. In de eerste helft van 2021 zijn alle 14 

pallets uitgezocht en gesorteerd. De boeken krijgen een plek in het museum, de correspondentie en 

de illustraties zijn ondergebracht in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. In het najaar konden de 

eerste onderzoekers een start maken met onderzoek in deze collectie. Dubbele boeken die de 

Koninklijke Bibliotheek nog niet heeft, worden aan deze organisatie geschonken. Deze afstotingen 

zijn gemeld op de afstotingsdatabase van het Museumregister, waar ook de afstoting van andere 

dubbele boeken zal worden gemeld. 
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Werk aan de schenking van Callenbach. Links Theo Slijkerman en Yolijn van der Krol, rechts Jos Kempers.  

 

  
Links: Een van de eerste onderzoekers in de nieuwe collectie correspondentie van auteurs met uitgeverij 

Callenbach, is een vertegenwoordiger van het Anton Pieck Museum uit Hattem, rechts: ordening van het 

correspondentiearchief in het museum met Bram Berends.   Foto’s: Museum Nijkerk 

 
Ook Omroep Gelderland kwam op de schenking af. Begin juli werden Yolijn van der Krol, 

collectiebeheerder, en conservator Saskia van den Berg, geïnterviewd.  
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Eind augustus plaatsten Theo Slijkerman en 

Renger van de Pol twee zware gevelstenen, 

afkomstig van de Openbare School aan de 

Gasthuisstraat, bij de wand in de tuin met de 

collectie gevelstenen. De gemeente Nijkerk heeft 

de gevelstenen geschonken aan het museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vinder van een laatmiddeleeuws landknechtszwaard, Michael van Dusschoten, mocht dit 

gerestaureerde zwaard in juni 2021 aan Museum Nijkerk overhandigen. Hij vond het zwaard in de 

stortgrond van archeologische opgravingen op het Molenplein. De gemeente Nijkerk, mede-eigenaar 

van de vondst, werkte mee aan de schenking, archeologisch bureau Synthegra restaureerde het 

zwaard. 

 

      
Onthulling van de schenking van het landknechtszwaard met Michael van Dusschoten en wethouder Nadya 

Aboyaakoub. 

 

Vanuit de beschikbare archieven van Stichting Oud Nijkerk 

en van voorzitter Jan Cozijnsen, werd meegewerkt aan een 

onderzoek naar de periode dat Henri Nouwen inwoner van 

Nijkerk was. Het museum wordt in deze publicatie genoemd 

als samenwerkingspartner.   
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Bestuur en vrijwilligers 
 

 

Een groep van ruim 85 vrijwilligers zorgt voor het realiseren van alle activiteiten van Museum 

Nijkerk. De bestuursleden zijn zelf ook vrijwilliger.  

Het bestuur in december 2021: 

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 aan het werk tijdens de vergadering in november, v.l.n.r.: Harm Heimensen, Don van Dasler, Sytze 

van der Velde, Dieter van de Castel en Jan Cozijnsen. Foto: Saskia van den Berg 

 

Professionele ondersteuning voor het museum wordt geleverd door conservator Saskia van den 

Berg-Ebbenhorst en medewerker collectie en educatie Annelijn Scherff-Stal.  
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Medewerker Annelijn Scherff-Stal (rechtsboven) vertegenwoordigt Museum Nijkerk bij een online-overleg 

over de herijking van de lokale canons van Gelderland (maart 2021). 

 

Vrijwilligers: 

Ook in 2021 hebben we van (oud) vrijwilligers afscheid moeten nemen. Oud-vrijwilligster Gerrie van 

Bokhorst is overleden. Een vrijwilligster die nog maar net was begonnen, Jenny van der Veen, bleek 

kort daarna ernstig ziek en overleed eind van het jaar. 

Na een periode van 18 jaar als actieve vrijwilliger van de bouwploeg, nam Henk Hijwegen op 82-

jarige leeftijd afscheid van het museum. Heel veel meubels zijn mede gemaakt door deze 

vakbekwame timmerman.   

 
Afscheid van vrijwilliger Henk Hijwegen bij het bereiken van de 82-jarige leeftijd, september 2021. 
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Het museum mocht gelukkig ook weer verschillende nieuwe vrijwilligers welkom heten die actief zijn 

geworden als gastvrouw of gastheer, in de ondersteuning bij de collectieregistratie en bij de 

voorbereidingen van exposities. 

 

De vrijwilligers van 2021: 

Joost Adolfs, Carla Alfrink, Nes Barkey, Eddy van de Belt, Bea Berends-Van de Weijer, Bram Berends, 

Ada van den Berg, Aalt van Bokhorst, Wim van Bokhorst, Anno Bolhuis, Kees van den Bosch, Janny 

Bouw, Bert de Bree, Jan van den Brink, Gerda Brons, Gerda Buijs, Atty Buitenwerf, Hillie Cozijnsen, 

Willeke Degenkamp, At van Dijk, Onno Doorn, Gerrit Duijnker, Joost van Elfrinkhof, Woutje Epskamp, 

Arie en Hanneke van Gessel, Henk de Graaf, Tine Guliker, Gerard van Hamersveld, Gerrit van der 

Hart, Henk en Gerda Hijwegen, Gré Hogeveen, Dion van Hooren, Ineke de Jong, Wilma Jongste, Rob 

Kamphorst, Bart Kamphuis, Jos Kempers, Gerda Klompenhouwer, Aafke Komduur, Eghard 

Kouwenhoven, Yolijn van der Krol, Aad Kruithof, Elly Kuijt,  Carla van de Kuinder, Gijs van de 

Langemheen, Cockie van Leeuwen, Kees Looijen, Dirk Mostert, Lida Naber, Paul Offeringa, Jacques 

Overkamp, Willy Palstra, Renger van den Pol, Henk Pol, Atie Posthumus, Frank Pothoven, Marja van 

Rheede, Jan Roest, Merit Roodbeen, Gert Schipper, Nel Schoon, Edith Schuiling, Theo Slijkerman, 

Kees Smits, Harry en Tini Smorenburg, Janine Stortelder, Gerrit van de Veen, Jaap Vernhout, Bep 

Vink, Bert Visscher, Henk Visscher, Rik Vreekamp, Ab Walet, Jos Warringa, Johan van de Water, Pam 

van de Weijer, Paulien Westerhoff, Janny Witzel, Cora Worst, Ernst-Jan Woudenberg , Bessel en José 

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.  

De bouwploeg heeft in 2020 onder andere gewerkt aan het maken van een nieuwe kast voor de 

opslag van het tijdschrift Vrogger en een meubel voor in een vitrine voor de presentatie van 

archeologische vondsten.  

Verschillende vrijwilligers hielden het onderhoud van de tuin bij (Gerard van Hamersveld, Theo 

Slijkerman). Tijdens de periodes van sluiting houdt Bram Berends toezicht op het pand. 

 

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) 

- Werkgroep binnenstad en commissie Havenkom (Jan Cozijnsen) 

- Commissie Straatnamen (Freek van den Berg, opvolgster: Nel Schoon) 

- Coöperatie Erfgoed Gelderland (Jan Cozijnsen) 

- Vrijetijdseconomie (Dieter van de Castel) 
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- Collectie Gelderland (Annelijn Scherff-Stal)  

- Textielnetwerk Gelderland (Bea Berends i.s.m. Woutje Epskamp en Willy Palstra) 

- Directeurenoverleg kleine musea in Gelderland (Saskia van den Berg-Ebbenhorst) 

 

Onderhoud gebouw, tuin en verlichting 

 

Om het complex van het museum in goede staat te houden, is veel inzet van vrijwilligers nodig. Het 

gebouw, de tuin en verlichting zijn hierin goede voorbeelden. Op de bovenste foto’s werken Gerard 

van Hamersveld (links) en Ab Walet (rechts) aan de buitenverlichting in de tuin. Linksonder vervangt 

een medewerker van bouwbedrijf Kroon een aantal stenen die zijn aangetast door vorst en 

rechtsonder werkt Gerard van Hamersveld de tuin bij. Bram Berends is naast andere taken ook 

huismeester en coördineert de werkzaamheden. Sinds november 2021 is de schoonmaak uitbesteed 

aan het bedrijf ‘Schoon- facilitaire dienstverlening’ uit Nijkerkerveen. 

 



Jaarverslag 2021 – Stichting Oud Nijkerk Pagina 25 

 

Kerncijfers 2021 

 
         2021  2020 

Aantal bezoekers museum/publieksbereik    1.756  1.854 

Bezoeken van leerlingen van het Nijkerkse basisonderwijs     164             45    

             _____  _____ 

Totaal          1.920  1.899   

  

 

Aantal unieke bezoeken website                  38.250 25.685 

Totaal aantal bezoeken website                  64.182 44.840  

        

Aantal deelnemers aan de stadswandelingen    301           253  

(onderdeel van het totaal aantal bezoekers) 

Publieksbereik stadswandelingen via Cultureluur   5.888*  11.000 

Aantal flyers dat op toeristische adressen is bezorgd door  

Vrijwilligers van het museum (per fiets)     15.000  15.000 

 

Donateurs           1.220       1.190 

 

Aantal leden van het Antoniusgilde             70            66 

 

Aantal volgers via Facebook            717            611 

 

*Nog niet alle afleveringen zijn via Facebook te vinden, wordt gecorrigeerd 

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 

BEVEBO 

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: 

 

A.C. Krijkamp Holding BV, Administratiekantoor Van Deuveren & Blankestijn, Adviesbureau De 

Lange, Alfrink C2, Arne de Bree, Bakkerij Ten Have, BeeldSchoon, dhr. B. Berends en mevr. B. 

Berends-Van de Weijer, Berg Holding B.V., Beweging 3.0/Woonzorgcentrum De Pol, Bokkers 

Verhuur, Bokkers en Renes, Bouw Logistic Services, BR Music Two Holding BV, Brasserie Kade 10, 

mevr. G. Brons, Bruna Pater, Brunink Beheer B.V., Mr. D.C. van de Castel B.V., CijferMeester Nijkerk, 

De Werkmeester, Deurwaarderscollectief Nederland, Domicilie makelaars, Doornhof Verzekeringen, 

ECAMA Holding B.V., EDNL B.V., Erik van Dunschoten Elektrotechniek, Fier Architecten, Frans 

Poorter Slaapcomfort, Gehoorwinkel Nijkerk, Green Hill, Henk Hark onderhoud van tuinen en 

bordessen, HMedia, HLG accountants en adviseurs B.V., J. Cozijnsen, dhr. H.J. Jacobse, Koopro BV, 

Kouwenaar Advocatuur, KroonInvest B.V., Laurene Mode Nijkerk, Loos Slijptechniek B.V., M. de 

Werd en L.J. Roest, MiniatuurA, Nije Veste, Notariaat Van der Weij, Optie 1, Optiek Verkerk, Oto 

Nijkerk B.V., Passe Partout, PJ Milieu B.V., PPA Computers, Qmatras, R. van Hussel interim advies en 

bedrijfsvoering, Restaurant De Dolle Joncker, Schildersbedrijf C.B. van ’t Veld, Schoonderbeek 

Centrale Verwarming B.V., Schuiteman Accountants & Adviseurs, Sportiva Dienstverlening, N. Staal, 

Stipt Accountants, Stukadoorsbedrijf DODO, Tandartsenpraktijk C. van Beveren, Van Daalen 

Woninginrichting, Van de Ridder Druk & Print, Van den Tweel Groep, VVV 

Informatiepunt|Boekhandel Roodbeen, Van Wijnen Makelaars, Wijnhandel & Slijterij De Moor, Wim 

Luigjes Advies en Beleid, WV Trappen. 
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Bijlage A  Rooster van aftreden bestuur (Governance Code Cultuur) 

 

 

Bestuursbesluit 16 november 2021: 

 

1. dat in afwijking van artikel 4 lid 3 van de statuten bestuursleden worden benoemd voor een 

tijdvak van vier jaren. Na aftreden kan een bestuurslid terstond slechts eenmaal worden 

herbenoemd. Herbenoeming van een lid dat een functie bekleedde, brengt niet automatisch 

herbenoeming in die functie mee, een wijziging van functie is mogelijk. 

Bestuursleden treden per 31 december af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van 

aftreden, waarbij dient te worden voorkomen dat van de voorzitter, secretaris en penningmeester 

meer dan een lid tegelijk aftreedt. Een lid dat ter vervulling van tussentijdse vacatures is benoemd, 

treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger volgens het rooster moest aftreden. 

In bijzondere gevallen kan van het vorenstaande worden afgeweken, waarbij de redenen voor de 

afwijking en de duur in het besluit, het jaarverslag en de website worden toegelicht. 

 

2. dat met ingang van 1 januari 2022 geldt het volgende rooster van aftreden: 

 Per 31 december 2022: de heer Van de Castel, secretaris; 

 Per 31 december 2023: de heer Heimensen, penningmeester; 

 Per 31 december 2024: de heer Van der Velde, algemeen bestuurslid; 

 Per 31 december 2025: de heren Cozijnsen, voorzitter en Van Dasler, algemeen bestuurslid. 

 

3. dat vorenstaand rooster van aftreden zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting; 

 

4. dat zij zich zullen inspannen om het bestuur zo spoedig mogelijk uit breiden teneinde continuïteit 

en kennisoverdracht te waarborgen 

 

5. dat een bestuurslid dat bij een besluit of handeling een tegenstrijdig belang heeft met de 

Stichting geen deel neemt aan de beraadslagingen over het betreffende besluit; 

 

6. dat dit besluit bij een eerstkomende statutenwijziging in de statuten zal worden opgenomen en 

tot die tijd zal gelden als huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 10 van de statuten. 
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Bijlage B Nevenfuncties bestuursleden Stichting Oud Nijkerk 

 

  

Jan Cozijnsen: 

Stichting Oud Nijkerk     Bestuurslid/voorzitter 

 

Dieter van de Castel: 

Stichting Oud Nijkerk     Bestuurslid/secretaris en stadsgids 

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk   Raad van Toezicht/secretaris 

Stichting Weeshuis te Nijkerk    Regent/penningmeester 

Stichting Stuwmeer Stedelijk    Bestuurslid/voorzitter 

Vereniging Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps  Raad van Commissarissen/voorzitter 

Stichting Het Vakantiebureau    Bestuurslid 

Vereniging Rotary Club Nijkerk    Bestuurslid (tot 21/7/2021) 

Platform Binnenstad Nijkerk 2.0   Bestuurslid/voorzitter 

Mr. D.C. van de Castel B.V.    Dga 

 

Harm Heimensen: 

Stichting Oud Nijkerk     Bestuurslid/penningmeester 

Stichting Nut van ’t Algemeen    Bestuurslid/penningmeester 

Vereniging Keep them Rolling    Bestuurslid/penningmeester 

Stichting Varende Recreatie    Bestuurslid/penningmeester 

Stichting Nijkerk-Schenectady    Bestuurslid/penningmeester 

Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum  

Arkemheen      Bestuurslid/secretaris 

 

Don van Dasler: 

Stichting Oud Nijkerk     Bestuurslid algemeen 

VDNDP Bouwingenieurs B.V.    Directeur/aandeelhouder 

Hogeschool van Amsterdam    Projectdirecteur 

A.G. van Dasler Beheer B.V.    Dga 

 

Sytze van der Velde: 

Stichting Oud Nijkerk     Bestuurslid algemeen 

Bezwaar- en beroepscommissie gemeente Nijkerk Lid 

 

 

   


