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Een dag om van te genieten  
 

Het getal 18 is dit jaar driemaal van toepassing op het Oogstfeest. Het wordt voor de 18de 
keer gehouden en wel op 18 augustus en in het jaar 2018. En natuurlijk ook ditmaal weer 
in ERMELO. Een serie showprogramma’s die na de opening om 10.00 uur beginnen. Er is 
de hele dag door heel veel te zien wat in het verre verleden heel gewoon was. Zo zijn er 
o.a. shows, keuringen, oogstwerkzaamheden, machinaal dorsen, een koeienkeuring en 
diverse optredens. Dus vooral terugkijken naar de tijd die voorbij is.  
 
Het Oogstfeest vindt plaats op het terrein aan de Oude Nijkerkerweg 21 in ERMELO. 
Parkeren kan gratis vlakbij deze locatie en ook de toegang voor bezoekers is gratis. 
 

Allen van harte welkom! 
 

OOGSTFEEST 2018 
 

Nog even dan is het weer de derde zaterdag in 
augustus, dan is er weer een jaar voorbij. 
Haast niet voor te stellen. Wij schrijven oktober 
2017, de rogge is gezaaid en binnen 10 dagen 
staat er een mooi gewas op het land. Wat 
eigenlijk ongeschonden de winter doorkomt. Dan 
komt het vers van Staring bij mij boven. 
“Slaat uw ogen. Naar den hogen.”  
Alles kwam vandaar! Zachte regen daalde. 
Vriendelijk zonlicht straalde. Mild op halm en 
aar. 
En dan is daar een rijke oogst. Dankbaar en blij 
mogen we dan oogsten. Dat is één kant van de 
zaak het groeien -  bloeien -  oogsten. Waarbij 
het wasdom van onze Grote Landman komt. 
De andere kant dat we dat mogen vieren met een 
(gepast) feest. Met een groot aantal 
feestgenoten elkaar ontmoeten en even 
bijpraten. Het is mogelijk dankzij het voorgaande 
en de tomeloze inzet van tientallen vrijwilligers. 
Die kosten nog moeiten sparen om u weer en 
onvergetelijke dag aan te bieden. 
Graag wil ik u dan hartelijk welkom heten op ons 
18de Oogstfeest. 

 
Eibert Kuiper , voorzit ter .  

Dorsen met de stok 
 
Als geboren Telgtenaar weet ik wel wat graan 
dorsen met een stok is. In de oorlog ’40-’45 heb ik 
dat bewust meegemaakt. Later kwamen de 
dorsmachines en nog later de combines. Op de 
Oogstfeesten wordt nog opgetreden door te dorsen 
met stokken.  
 
Zo’n 5 jaar geleden heb ik nog met wijlen Dirk Staal 
en Teus Bleijenberg op muziek gedorst. Dit was de 
dorswals. TV Gelderland benaderde Dirk Staal om 
dat ook te doen. We hebben daar een week op 
geoefend. De Gelderse omroep heeft dat nu ook 
gefilmd om er een reportage van te maken en uit te 
zenden. Hierover waren de meningen nogal 
verdeeld. Sommige kijkers vonden het mooi. 
Anderen zeiden dat zoiets vroeger niet gebeurde 
en dat het daarom ouderwets moest blijven.  
Omdat ik vorig jaar wegens mijn gezondheid heb 
moeten afhaken, heb ik er een punt achter gezet. 
Toch hoop ik dat de jongeren van vandaag deze 
oude dingen in ere houden en zich opgeven voor 
het dorsen, grasmaaien en zichten, zodat deze 
nostalgische gebeurtenissen behouden blijven. 
 
Henk Ruitenberg 
 



De koets 
In 2001 kwam Eibert Kuiper naar mij toe om te vragen of ik iemand met paard en koets wilde ophalen 
om het Oogstfeest te openen. Dat vond ik een hele eer en twee dagen van tevoren ging ik het tuig 
poetsen en de koets schoonmaken.  
 
Mijn dochter was palfrenier. Zij kwam al vroeg naar me toe 
en toen gingen we op pad. De eerste keer moesten we 
dominee Verploeg ophalen. Dus reden we vanuit het dorp 
naar de Telgterweg. Hier moesten we het landweggetje in. 
Want precies om 10.00 uur moest het Oogstfeest worden 
geopend. 
 
Mijn zoon Art stond altijd op het terrein en hij gaf dan het sein dat we mochten komen. Dus met de 
paarden tussen het publiek door naar het podium. Dominee Verploeg laten uitstappen en dan konden 

we weer terug. De koets snel naar huis brengen, 
omspannen en dan weer terug naar het terrein om een 
demonstratie te geven met een oude staartploeg. 
 
Gerrit Ruiter kwam doorgaans met wat rogge in een 
ouderwets zaaivat. Hij zaaide er wat overheen zoals dat 
vroeger gebeurde en dan egde ik het erin. Zo kwam het 
zaad in de grond. En zo ging de dag voorbij.  

 
 

Dol op mijn wolletjes 
 
Mijn naam is Tineke van Doorn, spinster en met mijn wolletjes ben ik op het Oogstfeest te vinden. 
Daar kom ik graag omdat het een aangename markt is met gezellig publiek.  
Ik heb het spinnen eind jaren ’70 zelf aangeleerd. Tegenwoordig zit ik dit zeker twee keer in de week 
te doen in het Oude Ambachten Speelgoed 
Museum in Terschuur. 
 
Mijn wol komt o.a. van schapen, alpaca’s en 
honden. Maar ook van vrij nieuwe 
plantensoorten. Dit alles is heerlijk zacht om 
mee te spinnen.  
 
Inmiddels is hij er niet meer maar een jongetje 
zei eens tegen mij: “ach maar dan kunt u hem 
wel alle dagen even aaien. Lief toch?” Wat 
veel kleine kinderen ook heel leuk vinden, is 
om te zien waar Doornroosje zich aan geprikt 
heeft. Daarvoor neem ik speciaal mijn antieke 
spinnewieltje mee. 
 
Groetjes en tot ziens op het Oogstfeest, 
 
Tineke van Doorn   
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Dirk Besselsen   
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Opa, gaan we 
morgen weer? 

	
’s	Middags	na	vijf	uur	is	het	
Oogstfeest	afgelopen.	En	dan	wil	opa	
met	zijn	kleinkind	naar	huis.	Maar	hij	
wil	dat	nog	niet,	want	op	het	
Oogstfeest	kun	je	zoveel	leuke	
dingen	doen.	Je	mag	in	de	ballenbak	
en	op	het	springkussen,	je	mag	met	
de	huifkar	mee	en	ook	de	limonade	
is	gratis.	Er	zijn	heel	veel	dieren	en	
nog	veel	meer	tractoren.		
	
De	organisatie	van	het	Oogstfeest	
zorgt	goed	voor	de	kinderen	die	zich	
uitstekend	vermaken.	Hoe	simpel	
kan	het	zijn:	er	is	ca.	10	m3	speelzaad	
en	speelgoed	voor	maar	€	30,-.	Heel	
veel	kinderen	blijven	de	hele	dag	
spelen.	En	opa	kan	rustig	rondkijken	
naar	de	oude	ambachten.	“Kom”	zegt	
hij	“we	moeten	nu	naar	huis.”		
“En	gaan	we	dan	morgen	terug?”	
vraagt	zijn	kleinkind.	“Nee,”	
antwoordt	opa,	“op	zaterdag	18	
augustus	2018	gaan	we	wel	weer	
naar	dit	Oogstfeest.” 
 
Opa	uit	Telgt	
 

	

	 De dorskast 
 
In	de	winter	van	het	jaar	2000	ging	Herman	Wilgenburg	
met	zijn	zwager	uit	Groningen	de	boer	op	in	Oost-Duitsland.	
Daar	zagen	ze	onderweg	een	oude	dorskast	staan	die	
helemaal	verwaarloosd	was.	Dat	vonden	ze	toch	heel	mooi.		

	
Later	zat	er	een	stel	buren	bij	elkaar	en	vertelde	Herman	
erover.	En	toen	kwamen	ze	op	een	idee.	Is	het	wat	voor	
Marten	en	Annie	die	25	jaar	getrouwd	zijn	op	15	januari	in	
2001?	Ze	vonden	het	allemaal	een	prachtig	plan.	Toen	is	de	
dorskast	met	de	bus	en	een	kar	van	Jan	van	Wilgenburg	
opgehaald	en	neergezet	bij	Gijs	Pieper	in	de	schuur.	Daar	
hebben	ze	de	dorskast	samen	met	een	paar	buren	
opgeknapt.	Ondertussen	was	ons	gezegd	dat	wij	op	zaterdag	
13	januari	2001	tussen	half	elf	en	half	twaalf	thuis	moesten	
zijn.	Die	ochtend	verzamelde	de	hele	buurt	zich	bij	Gijs	
Pieper.	Dirk	Besselsen	heeft	met	twee	paarden	de	dorskast	
getrokken	en	al	de	buren	liepen	er	achteraan.	Oom	Herman	
speelde	op	de	accordeon	en	zingend	kwam	de	stoet	bij	ons.	
Wat	een	verrassing	en	wat	een	bijzonder	feest.	Marten	was	
ontroerd	dat	ze	dit	gedaan	hadden.		Wat	een	geweldig	
cadeau.		
	

Die	winter	zijn	ze	met	een	hele	club	de	dorskast	gaan	
renoveren.	Toen	die	klaar	was	en	draaide	zeiden	ze:	“hier	
moeten	we	wel	wat	mee	doen.”	En	zo	is	het	Oogstfeest	
ontstaan.	

	
	
Annie	Timmer Kinderen	spelen	in	het	zand	



 
 

10.00	uur					Opening	
10.20	uur					Handdorsen,	wanmolen	en	kortmachine	
10.40	uur	 Machinaal	dorsen	
11.00	uur	 Friese	paardenshow	
11.20	uur	 Voordracht	Veluws	dialect	
11.40	uur	 Zaaiveld	ploegen	
12.00	uur	 Vertrek	Oldtimer	tractoren	
13.00	uur	 Aankomst	Oldtimer	tractoren	
13.20	uur	 Friese	paardenshow	
14.00	uur	 Optreden	Fanfare	Uddel	
14.20	uur	 Koeienkeuring	
14.40	uur	 Zaaiveld	eggen	en	met	de	hand	zaaien	
15.00	uur	 Grasmaaien	met	zeis	en	vingerbalk	
15.20	uur	 Hooi	schudden	(1930)	
15.40	uur	 Handdorsen,	wanmolen	en	kortmachine	
16.00	uur	 Machinaal	dorsen	
16.30	uur	 Optreden	“De	Tippezangers”	
17.00	uur		 Einde	demonstraties	
17.30	uur	 Dweilorkest	“De	Bladbloazers”	
18.00	uur	 Muziek	in	de	tent	
20.00	uur	 Sluiting 	
	

Boerenmarkt van 10.00 tot 17.00 uur! 

 
Aanwezigheid op het evenemententerrein is voor eigen risico. Dit geldt voor personen, 
voertuigen, fietsen, dieren, goederen enz. De Stichting Oogstfeest is niet aansprakelijk voor 
schade. 
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PROGRAMMA  
 

Oogstfeest Ermelo zaterdag 18 augustus 
 

Oude Nijkerkerweg 21, Ermelo 

Doorlopende	activiteiten	voor	kinderen:	
	

	 1)	rondrit	met	tractor	en	huifkar	voor	kinderen		 	
	 2)	springkussens	voor	kinderen		
	 3)	ponyrijden		
	 4)	spelen	in	de	hooiberg		
	 5)	ballenbak		
	 6)	spelen	in	de	zandbak	
				7)	schminken	van	kinderen		

Doorlopende	demonstraties:	

	 1)	klompen	maken																	11)		hoefsmid	
	 2)	stationaire	motoren										12)	riet	dekken	
	 3)	knipmutsen	maken												13)	leer	bewerken	
	 4)	paling	roken																									14)	dorsen	
	 5)	touw	draaien																							15)	schapen	scheren	
	 6)	korven	vlechten																		16)	stropoppen	maken	
	 7)	oldtimer	tractoren														17)	glas	graveren	
	 8)	zeis	haren																														18)	houtbewerken	
	 9)	wol	spinnen																										19)	manden	maken	
									10)	bloemschikken																					20)	huiskamer		


