Dinsdag 1 januari
Gelukkig Niejaor

Bron: Will Roest

Woensdag 2 januari
De eierhal (1)
door: Willy Klok-van Dasselaar
In 1928 werd de eierhal gebouwd en in 1976 moest hij worden ontruimd voor
een grote supermarkt.
De grote hal werd één keer per week gebruikt voor de eiermarkt. Achterin werden de eieren gesorteerd en verpakt voor de verkoop.
In december 1973 verkocht Piet van Dasselaar uit Zwartebroek zijn eieren voor
f 17,25 aan Kobus Schuit uit Putten. Dezelfde eieren werden weer verkocht aan
Klok voor f 18,-. En dan te weten dat de eieren momenteel met f 12,- (per 100)
duur zijn! Had een grote boer in de jaren zeventig 500 kippen, nu heeft hij er zo’n
60.000 stuks. Dit verklaart de daling in de prijzen van eieren, waar verder tegenwoordig alles alleen maar duurder wordt.
In een van de hallen aan de Molenstraat stond altijd de brandweerauto geparkeerd, voordat de brandweer verhuisde naar de Havenstraat. In deze hal stond
later de vrachtauto van boter- en eierhandelaar Rijk van de Hengel. Hij had zijn
pakhuis iets verderop aan de Molenstraat, waar later rijwielhandel Van Dasselaar was gevestigd. Nog later zat daar bromfiets- en rijwielhandel Van Soeren.
Deze heeft er maar kort gezeten, doordat het pand door brand verwoest werd.

Donderdag 3 januari
De eierhal (2)
door: Willy Klok-van Dasselaar
De dochter van ‘Job Boertje’ woonde tijdelijk in het ‘kantoortje’ van de eierhal. Het
was donderdagavond 24 december 1970. De auto van Peter Klok moest nog in zijn
stalling, in de grote ruimte van de eierhal. De vrouw was ziek en lag onderin het
stapelbed. De beide dochtertjes moesten straks maar in het bovenste bed. De dochtertjes riepen naar Peter: ‘Eierboer, mama vraagt of je koffie wil’? Natuurlijk wel!
Dus de vader van dit gezin schonk de koffie en moeder rookte een sigaret, in bed.
Ze kregen een doosje eieren van de eierboer en later werd er nog een glaasje
wijn geschonken. Om half 11 kwam Peter thuis en zijn moeder vroeg: ‘Waar kom
jij zo laat vandaan?’ Hij vertelde het verhaal en toen snapte zijn moeder het. Ze
had juist het verhaal van de familie ‘Boertjes’ in de Nijkerkse Courant gelezen.
Daar had hij dus koffiegedronken, een glaasje wijn gekregen en een sigaret
gerookt. En zo begon kerstavond 1970 in de eierhal.
(uit: De eierhal – sprekend monument)
Foto: G. Suijk/collectie Anja van de Bunt-Suijk

Vrijdag 4 januari
Tabakshaak

Tineke de Jong was bezig met de organisatie van Open Tuinen Dag van 2018 voor
Groei&Bloei toen ze van iemand deze tabakshaak kreeg. Nijkerk was vroeger een
florerende stad waar onder andere tabak verbouwd werd. Na het drogen werd
de tabak in een baal samengepakt en vastgemaakt aan een haak als deze, om
vervolgens opgetakeld te worden bij een van de vele tabakspakhuizen die Nijkerk
rijk was.
Bron: Tineke de Jong

Zaterdag en zondag
5 en 6 januari

Bron: Will Roest

Maandag 7 januari

Dat moe’k nog
effe verhakzole
(Dat moet ik nog even verhelpen)

Dinsdag 8 januari

Zicht op de stad vanaf het appartementencomplex aan het Molenplein.
Bron: Maranke Pater/watmetebinnenschiet.nl

Woensdag 9 januari
Van Nijkerkse Makelij - T.O.C.
De Zaanlandsche Cacao
fabriek startte in 1935 aan de
Westkadijk.
Naast de suikerwerkafdeling
waren er afdelingen waar pindarotsjes gemaakt werden,
bonbons, repen en platgoed,
wat figuurtjes van dunne
chocolaatjes waren. Chocolade was in die tijd echt nog
een luxe-goed.
Ook vruchtenhagel en chocoladehagel waren producten
van de Zaanlandse Cacao
fabriek, evenals biscuitjes.
Hardlopers waren de kerstkransjes en de pindarotsjes.
Op de foto zijn chocolademallen te zien.
Bron: Maranke Pater/
watmetebinnenschiet.nl

Donderdag 10 januari

Zo werd men vroeger op de hoogte gesteld dat iemand
een telefoonaansluiting had gekregen.

Bron: Nijkerksche Courant, 13 januari 1959 / Gemeentearchief Nijkerk

Vrijdag 11 januari

Aquarel Stadsweiland.
Bron: Alita van den Berg

Zaterdag en zondag
12 en 13 januari

De snee klampt
(Als het begint te dooien en de sneeuw pakt samen)

Maandag 14 januari
Kleutervreugd (1)
In Nijkerk bestonden, voordat het
hele land overging op de basisschool,
er een aantal kleuterscholen. Zo was
er onder andere kleuterschool ‘t
Schulpje omdat deze in de wijk
Schulpkamp zat en kleuterschool De
Til, een afkorting voor Duiventil
omdat het Duifhuis aan de school
grensde. Grietie Dirksen heeft een
aantal jaar op Kleutervreugd aan het
Speeltuinpad les gegeven. De kleuterschool had de naam Kleutervreugd gekregen omdat er destijds een grote speeltuin
zat aan het Speeltuinpad waar vele kinderen uit Nijkerk konden spelen. Dirksen:
‘Toen ik begon moest ik met Riet van Eijken een proefles draaien op Kleutervreugd.
Daarna kreeg ik als eerste de keuze op welke school binnen de Hervormde Schoolvereniging ik wilde werken. De banen lagen in onze tijd niet voor het oprapen… te
weinig banen voor te veel mensen die van de opleiding kwamen. Riet en ik boften
want wij kregen een baan aangeboden voordat wij onze papieren op zak hadden. Het terrein van de school heeft altijd aan het land van mijn ouders gegrensd.
Ik kon dus slootje springend naar mijn werk. Toen het buiten een keer heel glad
was, moest ik op de geitenwollen sokken van mijn vader de straat op naar de
school om een briefje op te hangen dat de school gesloten was. Er waren zelfs
mensen op straat aan het schaatsen. Bijna niemand had in die tijd nog een vaste
telefoon, dus we konden de ouders niet op een andere manier bereiken.’
Op de foto het allereerste klasje van juf Grietie op kleuterschool Kleutervreugd.
Bron: Grietie Dirksen

Dinsdag 15 januari
Kleutervreugd (2)

Pannenkoekenfeest op Kleutervreugd.
Bron: Grietie Dirksen

Woensdag 16 januari
Kleutervreugd (3)

De klas van juf Grietie in 1979 met op de achtergrond de school.
Bron: Grietie Dirksen

Donderdag 17 januari
19e eeuwse balk
Nel Schoon woont met haar partner Bart Kamphuis aan de Langestraat 41 in een
laat-middeleeuws dwarshuis tegen een hoog zadeldak. Het huis sluit aan de
westzijde aan tegen een puntgevel en heeft een eenvoudige deuromlijsting met
vensters en luiken en vijftien ruitschuiframen uit het eerste kwart van de 19e
eeuw. In Het Atelier, dat op nummer 39 naast hun woonhuis ligt, is de werk
ruimte van Nel (fotografe en organisator) en Bart (schilder en tekenaar) gesitueerd.
Nel Schoon: ‘Ik ontdekte de
versieringen op deze balken al vóór de verhuizing,
tijdens
het
poetsen.
Onmiddellijk heb ik mijn
sopje weggelegd en ben
met een zachte stofdoek
verder gegaan. Er is niet
een echte verklaring voor
de versieringen. De meest
aannemelijke is tot nu toe
dat de balk tweedehands is
en is meegekomen uit de stad Amsterdam. Dat was destijds niet ongebruikelijk.
Ik heb me laten vertellen dat destijds voor de bouw van Huize Hoevelaken ook
tweedehands balken zijn gebruikt.’
Foto: Nel Schoon/www.nelschoon.nl

