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Joke: “Elk jaar hebben we buitenlandse 
stagiaires op onze boerderij. Begin jaren ’90 
waren hier enkele stagiaires uit Engeland. Deze 
vertelden over de grote agrarische shows in 
hun land. Aangespoord door hun enthousiasme 
hebben we toen besloten om een kijkje te gaan 
nemen op de Farm & Country Fair Ardingly 
in The South of England”. Joke vertelt dat ze 
tijdens die show de ogen en oren goed de kost 
hebben gegeven en veel mensen om advies 
hebben gevraagd. Eenmaal thuis zijn ze de 
plannen gaan uitwerken. “We hadden hier al 
de paasvuren die veel mensen uit de regio naar 
IJzerlo trokken. In die jaren kwamen ook de 
country shows in opmars. Maar die waren alleen 
gericht op lifestyle. Wat wij wilden was een 
country show naar Engels voorbeeld, met een 
aantal verschillende onderdelen; landbouw en 
veeteelt, keuringen, muziek en producten die 
kenmerkend voor het landleven zijn”.
Rond koffietijd komen haar man Erik, twee van 
de dochters en een handjevol medewerkers de 

keuken binnen en schuiven aan voor een kopje 
koffie. Joke vertelt verder dat de eerste show 
vijftig standhouders telde. “Het was een moeilijk 
begin en bijna had het er naar uit gezien dat 
we alles af moesten blazen. Met een beetje hulp 
van buitenaf hebben we die vijftig standhouders 
bij elkaar gekregen en we mochten de eerste 
keer 1500 bezoekers verwelkomen. De jaren 
daarna zijn zowel het aantal deelnemers als het 
aantal bezoekers gegroeid. Vorig jaar hebben we 
350 standhouders gehad en 35.000 bezoekers 
ontvangen. Ook in ruimte zijn we gegroeid. 
Hadden we eerst een paar hectare nodig, nu 
zitten we op tien hectare (50 voetbalvelden)”.

“Toen in het derde jaar van het evenement de 
tenten door een storm van het veld weggevaagd 
waren, besloten we het evenement van begin 
juni naar het eind van die maand te verplaatsen. 
Niet dat we dan een goed-weer-garantie 
hadden hoor, maar het weer is eind juni iets 
bestendiger”. Op de vraag of de Farm & Country 
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Joke Ruesink

Vanaf het eerste 
moment dat Joke en 
Erik Ruesink, ouders 
van drie dochters, de 

Noordzee overstaken om 
in Engeland een Farm & 

Country Fair te bezoeken 
waren ze verkocht. Als 

echte agrariërs voelden 
ze zich tussen de Britse 

collega’s als een vis in 
het water. Op weg naar 
huis, nog nagenietend 

van de vele impressies, 
stond het voor het 

agrarische echtpaar 
vast; dit moet ook in 

Nederland mogelijk 
zijn. Aan de koffietafel 
van hun bedrijf aan de 

Dinxperlosestraatweg in 
IJzerlo, een buurtschap 
van Aalten, vertelt Joke 

Ruesink haar verhaal aan 
So British & Irish….!

In gesprek met ...
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De Farm & Country Fair 
wordt op 22, 23 en 24 
juni 2007gehouden aan 
de Dinxperlosestraatweg 
in IJzerlo, gemeente 
Aalten.
Vanaf het station in 
Aalten rijdt er een gratis 
pendelbus.

De openingstijden zijn op 
22 en 23 juni van 
11.00 tot 22.00 uur en 
op 24 juni van 
10.00 tot 18.00 uur.

Toegangsprijs: € 12,50. 
Kinderen tot 4 jaar 
gratis. 
Van 4 tot 14 jaar: € 2,50.
Parkeren: € 2,50.
Informatie: 
www.countryfair.nl
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Fair ook de Engelse uitstraling heeft die ze 
graag wilde hebben, knikt ze resoluut en laat 
met trots een award zien die ze in 2006 in 
ontvangst heeft mogen nemen. “Deze award is 
ons door Mrs. Ginny Duncanson, President van 
de Agricultural Society in Ardingly uitgereikt. 
Zij heeft niet alleen het initiatief genomen voor 
deze onderscheiding, maar ze is er ook speciaal 
voor overgekomen naar Aalten. We hebben deze 
award gekregen omdat we de Farm & Country 
Fair naar Engels voorbeeld organiseren. We zijn 
er dan ook heel trots op”.

“We krijgen hier op de drie dagen durende fair 
ook veel scholen. In het begin was daarvoor 
niet zo veel belangstelling. Dit ondanks het 
feit dat een van de scholen met 1000 euro 
prijzengeld naar huis kon gaan. Nu is dat 
wel anders. De scholen staan in de rij om het 
evenement te bezoeken. Ook uit Duitsland, 
België, Engeland en Ierland komen tientallen 
bussen vol belangstellenden. Dit jaar komen 
er 60 Ieren. Ook voor de demonstraties 
is veel belangstelling. Vooral die met de 
landbouwmachines en voor de keuringen. 
Zo worden er nu elk jaar diverse keuringen 
gehouden, variërend van paarden, koeien en 

schapen tot honden”.
“Elk jaar”, zo zegt Joke, “is er aandacht voor 
nieuwe dingen zoals de inrichting van het 
terrein, demonstraties en standhouders. 
We streven er naar om elk jaar nieuwe 
standhouders aan te trekken, zodat het voor 
mensen die jaarlijks dit evenement bezoeken 
interessant blijft. Ook zijn er die dit jaar al 
voor de twaalfde keer komen. Helemaal nieuw 
is de enorme collectie kinderwagens, waarvan 
de oudste uit 1880 dateert en de jongste uit 
1980. We hebben er op dit moment ruim tachtig 
in de opslag staan. Ze komen uit onder andere 

Engeland, Frankrijk, Duitsland en België. 
Maar ook Nederland is met een flink aantal 
kinderwagens vertegenwoordigd. We gaan ze 
straks in een decor zetten die bij de herkomst 
past”.
Een kijkje op de plattegrond laat een centrale 
demonstratiering zien met een groot centraal 
podium. Vandaar uit lopen een achttal 
straten waaraan de tenten staan opgesteld 
voor de standhouders. Aan het eind van elke 
straat is een dierenplein of showplein met 
demonstraties. Op het podium in de muziektent 
spelen alle dagen muzikanten uit Engeland en 
Ierland.

Vol trots vertelt ze dat het evenement nooit zo’n 
succes zou zijn geworden zonder de hulp van 
de staf van 20 personen, de 350 vrijwilligers en 
de hulp van gemeente, politie, brandweer en 
sponsoren. “Zonder hulp van deze mensen en 
instellingen is het niet mogelijk een dergelijk 
evenement te organiseren. De komende 
maanden moeten we er nog flink tegenaan 
gaan om alles op tijd klaar te krijgen”. Nadat 
we nog even een rondje over het bedrijf hebben 
gemaakt en overal het geluid van trekkers en 
andere agrarische voertuigen horen, nemen we 
afscheid van Joke Ruesink.


