Feestmarkt gezellig druk
Eiervangwedstrijd hoogtepunt eerste feestmarkt
We staan aan de vooravond van de 36e Feestmarkt. Het is 35 jaar geleden dat de Feestmarkt hier
voor de eerste keer werd gehouden. De toenmalige Eierhal bestond 50 jaar en ter gelegenheid
daarvan organiseerde Gemeente Scherpenzeel een Jubileummarkt op 13 juni 1984.
Het is in 1984 natuurlijk niet de eerste feestelijke markt in Scherpenzeel. De weekmarkt in
Scherpenzeel bestaat al sinds 22 maart 1905 en in het kader van winkelweken zijn er voorheen ook
bijzondere markten georganiseerd. De Jubileummarkt is echter de aanzet voor een jaarlijks
terugkerend evenement dat vanaf 1985 altijd op de laatste woensdag in mei plaatsvindt. De
organisatie is aanvankelijk in handen van de Marktcommissie onder voorzitterschap van de
wethouder. In die tijd is dat Douwe Kroodsma.
Eierhal
De locatie van de Jubileummarkt is tegenover de Eierhal, dat is waar nu de parkeerplaats bij de
Jumbo is. De markt duurt van 9 tot 5 uur. Burgemeester Heij luidt de marktbel waarmee de markt
geopend is. Middenstanders, marktkooplieden, standwerkers en personen die oude ambachten
demonstreren zijn allemaal vertegenwoordigd. Bassie en Adriaan vermaken de kinderen in de Eierhal
en ook de volksdansgroep en een straatorkest treden op. Op de kindermarkt bieden jongens en
meisjes van alles te koop aan. De landbouworganisatie zorgen ervoor dat kakelende kippen en
piepende kuikens te zien zijn in de Eierhal om zo bezoekers nog eens te laten terugdenken aan de
oorspronkelijke functie van de Spelhal waarin miljoenen eieren zijn verhandeld. Om dat nog eens
extra te benadrukken is er ook een eiervangwedstrijd. De horecaondernemers zorgen ‘s avonds voor
een slotfeest in de Eierhal. De jubileummarkt is een groot succes. Reden om er wellicht een traditie
van te maken. Om nog meer publiek te trekken begint het evenement voortaan pas in de loop van de
middag en loopt het door tot in de avonduren.
80 jaar weekmarkt
In 1985 is er weer wat te vieren, want dan bestaat de weekmarkt 80 jaar. Behalve het marktterrein
staat dat jaar ook de hele Marktstraat vol met kramen. Vanwege het jubileum van de weekmarkt zijn
tal van genodigden aanwezig die in de Eierhal door de burgemeester worden toegesproken. Het
standwerkersconcours blijkt een groot succes. Duizenden bezoekers schuifelen onder perfecte
weersomstandigheden langs de kramen. Een van de trekpleisters is een draaimolen met pony’s en
een Belgisch trekpaard waarvan het gewicht moet worden geraden. Het jaar daarop is er een
delegatie uit het Duitse Scherpenseel aanwezig. Ter opluistering komt een Duitse blaaskapel mee die
naast Caecilia voor de muzikale omlijsting zorgt. Plein 1940 wordt ook bij de markt betrokken. Het
eerste exemplaar van het boek ‘Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval’ wordt op de feestmarktdag
aan de burgemeester aangeboden. Marktmeester Wolfswinkel heeft voor een gevarieerde opstelling
van de meer dan 100 kramen van marktkooplieden gezorgd, terwijl de 10 standwerkers ook een
mooie plaats hebben tussen Plein 1940 en de Eierhal. Voor de 30 kramen van kinderen is eveneens
een prachtig plekje gevonden rond de Eierhal. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de
landbouworganisaties gelukkig ook weer van de partij. Als levende have zijn een schaap met
lammeren en 167 eendagskuikens aanwezig, die zich mogen verheugen in een enorme
belangstelling.

Cees van Hasselaar
In 1986 draagt de secretaris van de marktcommissie, de heer Penthum, zijn taak over aan Cees van
Hasselaar. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, van de
marktkooplieden, van de consumenten en Cees van Hasselaar houdt zich bezig met de voorbereiding
van de volgende markt. Niet alleen middenstanders en marktkooplui staan in de kramen, maar ook
veel lokale verenigingen presenteren zich op de markt. Hoewel het publiek in groten getale (zo’n
15.000 bezoekers) elk jaar toestroomt, is originaliteit het toverwoord om dat ook zo te houden. Zo is
er in 1987 een podiumprogramma met een modeshow, een dansdemonstratie en een Mister en Miss
Fitness competitie o.l.v. niemand minder dan Frank Masmeijer. KREK organiseert daarna
verschillende jaren een kunstmarkt genaamd ‘Petit Montmartre’ bij de grote kerk. Kunstenaars laten
zien wat zij in hun mars hebben. In 1993 is de tiende feestmarkt, maar vanwege de herinrichting van
de Marktstraat zijn de festiviteiten verplaatst naar de Burg. Royaardslaan en het terrein rond ’t
Koetshuis. De gemeente laat weten dat er toch wel veel ‘ambtelijke-uren’ in de organisatie gaan
zitten en wil die graag overdragen aan de Streek VVV Zuidwest Veluwe. Door een gemeentelijke
reorganisatie is Cees van Hasselaar vanaf 1996 niet meer uit hoofde van zijn functie organisator van
de markt, maar hij stelt zich als vrijwilliger beschikbaar om mee te helpen. Van Hasselaar krijgt een
eremedaille opgespeld. De laatste jaren is het Kroko’s Evenementen die een groot deel van de
inschrijving en inrichting van de feestmarkt verzorgt.
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