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Ede

BESTUUR

(Dagelijks

Voorzitter :

bestuur)

D. de Nooy, Wagenaarlaan 16 - Ede
tel.: 12373.
J. Clant, Amsterdamseweg 34 - Ede

sekretaris:

tel. : 15997.

Penningmeester:

J. Smit, Arendshorst 29 - Ede
tel. : 12602,

Ere-leden:

de heren H.M.

Museum-adres:

Museumplein

Oldenhof en J.
7 - Ede,

tel.:

de Noovy.

19554.

Minimale contributie is f 15,- per jaar, over te maken
postrekening 353 4268 van de penningmeester Oud-Ede.
REDAKTIE

van de ZANDLOPER

- S.J. Ouwendijk, Nettelhorst 43 - Ede, tel.: 15252.
-J. Das, Weerdestein 205 - Ede, tel.: 17052.
- Mevr.

E.

op

Hendriksen,

Wilterdinkstr

7 - Ede,

— B.L. Jager, Museumplein 5 - Ede, tel.: 17476.
- À, van Leest, de Zoom 20 - Ede, tel.: 11419.

tel.:

13074.

Alle kopy voor de Zandloper inzenden aan het redaktie-adres
t.a.v. B.L. Jager, Museumplein 5 te Ede.
VERANTWOORDING

VOOR

GEPUBLICEERDE

TEKSTEN

De redaktie is u zeer erkentelijk voor al uw bijdragen in de
kopy.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van historische en
technische gegevens blijft echter uitdrukkelijk voorbehouden
aan hen die deze kovy hebben ingezonden. De redaktie kan
geen verantwoording nemen voor het niet vermelden van de
bron etc.
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12 juni 1978.

- Ederveen

Stationsweg 56 -— Ede
Maanderweg 11 - Ede
Doesburgermolenweg 3b-Ede
Maanderweg 8 - Ede
Mielweg 57 - Lunteren
Valkestein 705 —- Ede
Arnhemseweg 104 - Ede
Grotestraat 48 - Ede
Grotestraat 68 - Ede
Wagenaarlaan 10 - Ede
Wagenaarlaan 10 - Ede
Verl. Maanderweg 11 - Ede
Arnhemseweg 38 - Ede
Lindelaan 12 - Ede
Stationsweg 118 - Ede
Schoonenburg 170 - Ede
Wildforster 455 - Ede
Otterloseweg 11 - Wekerom
Javalaan 75 - Ede

Slijpkruikweg 19 - Ede

Luynhorst 848 - Ede
Doornlaan 30 - Ede
Arnhemseweg 81 - Ede
Molenstraat 173 - Ede
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Eén en ander is reeds in voorbereiding en te zijner tijd
zult u hierover nog nader bericht ontvangen.
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Mutaties

in het bestuur

OUD-EDE

HIELD

EEN

van de

vereniging

ZOMERSE

JAARVERGADERING

Heideweken van vroeger herbeleefd,
Ruim 80 Edenaren hadden zich op de laatste dinsdagavond in
mei niet door de zomerzon laten weerhouden van de rit of de
wandeling naar het weliswaar gezellige maar lange tijd donkere Ons Huis, om de jaarvergadering van Oud-Ede luister
bij te zetten.
Trok vóór de pauze het afgelopen verenigingsjaar nog eens
kort aan het geestesoog van de leden voorbij, in het tweede
gedeelte van de avond zagen zij zwart op wit hoe hun dorp
zo'n 25 jaar geleden heideweek vierde.
Nieuws kwam er ook vanachter de groene tafel, toen officieel bekend werd dat zowel de voorzitter als de sekretaris
hun bestuurlijke zetel zouden afstaan aan een opvolger.

Lof voor de scheidende sekretaris.

Na zijn welkomswoorden tot de aanwezigen, onder wie de
ere-leden H.M, Oldenhof en J. de Nooy, kondigde de voorzitter, Dr. H.J. van Eck, de wisseling aan van de sekretaris-portefeuille, een mutatie die de vereniging reeds enige
tijd boven het hoofd hing. Prof. Dr. A.M. van der Woude
had al vaker te kennen gegeven het scribaschap in verband
met zijn drukke werkzaamheden graag te willen overdragen.
Oud-Ede mag zich gelukkig prijzen de heer J. Clant bereid
te hebben gevonden hem in deze verantwoordelijke taak op te
volgen. Voorzitter van Eek roemde de wijze waarop de heer
van der Woude zich ondanks zijn druk bezette leven gedurende de afgelopen drie jaar voor de vereniging heeft ingezet.
Naast de organisatie van bijeenkomsten, welke steeds punc-

tueel klopte,

wist hij dank

zij zijn vele en goede

kontakten

steeds voor interessante inleidingen te zorgen. De voorzitter
vertrouwde er dan ook op dat de heer van der Woude, zij het
sekretaris-af, zijn belangstelling voor de vereniging zal behouden, Hij nodigde hem vervolgens uit over te gaan tot zijn
laatste bestuursdaad, het voorlezen van zijn verslag over
1371.
Rustig

jaar

voor

een

stabiel

Oud-Ede,

Een rustig jaar voor de vereniging, aldus kenschetste de
heer van der Woude 1977, Begonnen met 497 leden, telde

Oud-Ede

op 31 december

1977

er slechts 6 minder;

een te-

ken van grote stabiliteit en trouw.
Voor de leden waren het als vanouds de Zandloper, 3 vergaderingen en de excursie, die de band met hun vereniging on—
derhielden.
Tijdens de eerste vergadering op 19 januari sprak Dr. J.M,
G. van der Poel over Landbouw in de praehistorie, een ir
teressante lezing die veel belangstelling trok en een levendige discussie uitlokte.
De jaarvergadering in mei stond grotendeels in het teken van
het afscheid van de heer J., de Nooy als bestuurslid, Gloedvolle woorden en stoffelijke blijken van waardering, alsmede
het ere-lidmaatschap onderstreepten de grote verdiensten
van ''stuwende kracht'' Ko de Nooy voor Oud-Ede,
Het tweede gedeelte van die avond werd gevuld door de film
"Het zwarte archief'', een Belgische film over de industriele ontwikkeling in de laatste twee eeuwen; een bijzonder
fraaie opwekking -ook voor Nederlanders- om ook op industriële monumenten zuinig te zijn.
De laatste ledenvergadering werd

op levendige wijze gevuld

door bestuurslid Wiegeraadt, die zijn gehoor liet meegenieten van- en meedoen aan zijn grote kennis van de Veluwse
vocabulaire,
Het jaarlijkse uitstapje van de vereniging leidde ditmaal
naar Ootmarsum, een interessante en gezellige tocht, waarvoor initiatiefnemer en organisator B. Jager alle lof verdiende.
Verder raakte de vereniging haar vroegere onderkomen, de
boerderij aan de Driehoek voorgoed kwijt, De gemeente zal
het bouwwerk restaureren en er een passende bestemming
aan geven.
In 1977 traden mevrouw Hendriksen en de heer D. de Nooy
toe tot het bestuur.
Tenslotte herdacht de sekretaris mej. van de Craats, erelid van de vereniging en de heer F‚, Zwarts, die regeimatig
als vrijwilliger werkzaam was in het museum, die beide in
1977 zijn overleden.
Het museum:

zo veel en zo Edes

mogelijk.

De heer J.J. v.d. Pol, sekretaris van de museum-commissie kreeg voorts de gelegenheid om het wel en wee van het
museum in 1977 te belichten. Voordat hij tot de eigenlijke
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terugblik kwam, maakte hij zijn gehoor in een gloedvol betoog, op een indringende en de lachlust opwekkende wijze
attent op het nieuwe telefoonnummer van het museum: 19554
en op de vele mogelijkheden waarvoor dat kon worden gebruikt. Onder meer riep hij allen op zeer kritisch te zijn bij
het wegdoen van 'waardeloze'' of oude voorwerpen en bescheiden en somde hij de potjes en scherven, boeken, prijslijsten, huishoudelijke voorwerpen en gereedschappen op,
die het museum zich graag geschonken of in bruikleen gegeven zag.
Behalve de beide vaste medewerkers, de heren J. Diepeveen
en J.J.P. Nijdam liet hij ook de andere museumcommissieleden met hun specifieke taken de revue passeren. Ook daarbij waren veranderingen te melden. Zo triokken de heren
Jager, die zich tot dan had ingezet voor de oude ambachten,
de landbouw en de volkskunde en van Rixoort, deskundige
voor de beeldende kunst, zich uit de commissie terug. Hun
plaatsen werden ingenomen door mevrouw E. HendriksenHooft en de heer J. van Scharrenburg.
Voorts stelde hij nog eens duidelijk dat het museum -althans
voorlopig- op zondag gesloten blijft en vertolkte de dank van
de commissie aan de heer Jager en de vele dames- en herenvrijwilligers die menige zondagmiddag beschikbaar waren.
Tenslotte de terugblik waarin hij aan de demonstraties herinnerde, die dank zij de heer de Jager vele zaterdagen weer
nieuwe bezoekers trokken met als hoogtepunt de Stoomdag,
toen 632 geïnteresseerden naar de oude-beroepenbeoefenaars
kwamen kijken.
Van de aanwinsten, die in de loop van het jaar al grotendeels
in de Zandloper werden gepubliceerd, noemde hij de etsen
van Willem Witsen, waaromheen een kersttentoonstelling
werd gehouden, het expositierek voor o.a. ansichtkaarten
als geschenk van het Nederlands Postmuseum, de Edese
keuenwaag, die inmiddels in de Veluwezaal hangt en de kleine imkerij, waaraan de Imkersvereniging het museum heeft
geholpen.
Het aantal bezoekers bedroeg in het verslagjaar 5123. Van
der Pol hoopte dat dat getal mede dank zij de beurs Ede-Nu
in 1978 duidelijk zal stijgen. Aansluitend aan zijn jaaroverzicht, las hij nog de lijst met
namen voor van diegenen die met de wedstrijd op die beurs

o

een boek over Ede,
den gewonnen
Leden

gratis

een sigarenplank of een kwartetspel had-

in het museum.

Als derde verslaggever was het woord aan de penningmeester van de vereniging, de heer J. Smit. In plaats van een
dorre opsomming van cijfers te geven, stelde hij de belangstellende leden in de gelegenheid om zich in de pauze van de
financiële situatie van Oud-Ede op de hoogte te stellen.

Hijzelf bepaalde zich tot de hoofdzaken,

die resulteerden in

een exploitatietekort over 1977 van rond de f 45. 000, -, welk
bedrag door de Gemeente in de vorm van een subsidie voor
haar rekening werd genomen.
Wel liet hij nog eens duidelijk naar voren komen dat de Gemeente alleen het museum subsidieerde en beslist niet de

vereniging.

De kosten daarvan,

zoals de Zandloper,

verga-

deringen etc. moeten worden bestreden uit de contributies.
Dus ook nu weer : hoe meer leden, hoe meer middelen!
Overigens vestigde de heer Smit nog eens de aandacht op
het gratis museumbezoek voor leden op vertoon van de pas
ingevoerde lidmaatschapskaart. Ieder lid kan bij het museum
zo'n kaart afhalen of deze staande de vergadering in ontvangst nemen. Uit zuinigheidsoverwegingen (porto) worden
deze kaarten niet aan de leden toegestuurd.

Ook de voorzitter weg.

Alsof hij het nieuws over de bestuurswisseling zorgvuldig
had willen doseren, sprak de heer van Eck pas hierna over
zijn eigen afscheid als voorzitter. Ook hij had al steeds gezegd deze funktie maar voor een beperkte tijd te willen vervullen. In de persoon van de heer David de Nooy heeft het
bestuur nu een opvolger gevonden. Hij is jong, aldus de heer
van Eek, en heeft het enthousiasme om allerlei aktiviteiten
te bedenken. Vol vertrouwen droeg hij -symbolisch- de voorzittershamer aan de heer de Nooy over.
Beide scheidende bestuursleden ontvingen daarop van de heer
Diepeveen een uit messing vervaardigd ''Zanloper''-embleem
in groot formaat, als aandenken aan hun toewijding.
leest der

herkenning.

Na de pauze konden de Oud-Edenaren hun hart ophalen aan
een aantal films over de heideweken van 1953 en 1954, vertoond door de heer B. Sloof. Dat dit programma in de smaak

G

viel, bleek duidelijk uit de enthousiaste uitroepen over en
weer, van leden die situaties en personen herkenden van 25
jaar terug, of zoals oud-burgemeester Oldenhof zichzelf op
het witte doek zagen verschijnen.
Vooral de heer Oldenhof moest zich menige opmerking laten
welgevallen over het verschil tussen "toen en nu'', hetgeen
echter het genoegen voor hem alleen maar vergrootte.
Het sluitstuk van de avond vormde een tweede film over het
zelfde onderwerp uit 1954, Deze film was door de familie
Frigerio geschonken aan het museum.
De nieuwe voorzitter, de heer D. de Nooy sloot daarna de
bijeenkomst en sprak daarbij een woord van dank aan de
heer van Eck, voor de rustige en fijne manier waarop deze
gedurende twee jaar de vereniging had geleid.

KEETMOLEN

GERESTAUREERD

Op vrijdag 9 juni was er groot feest in Ede, Op deze dag
werd na een grondige restauratie de Keetmolen aan de Siationsweg weer in gebruik gesteld. Burgemeester Slot heeft
deze feestelijke her-ingebruikstelling mogen verrichten en
naar zijn zeggen heeft hij aan dit feit zeer veel genoegen
beleefd.
Alle inwoners van Ede mogen blij zijn dat dit stukje OudEde bewaard is gebleven en een pluim op de hoed van de
Gemeente is hier dan ook wel op zijn plaats.
Onder auspiciën van het museum Oud-Ede was er over de
restauratie van deze molen een foto-tentoonstelling georganiseerd. De betreffende foto's zijn gemaakt door
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Heeft u ook 's avonds
luiden?
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Weet u dat er inmiddels
het museum Oud-Ede ?
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negen uur weer de Papklok horen
een eigen folder is verschenen

van

OUD-EDE

op de beurs "EDE-NU''

Minse, minse, wat een volk het d'r
veur de staand van Oud-Ede op de
beurs '"Ede-Nu'' gestaon. Ik het ut

allemaol zo vanuut mien hoekje mit Ë

eige oge kunne bekieke, Ik zat de
5
hele week d'r knap bie, gelukkig op |
een beste stoel mer op een meraokels deftige vloer. Waorum op een
deftige vloer? Noe das heêl gewoon,
went ik bin zelf kaole stene beden
De minse vond wel dat ik bar weinig
zei, mer jullie begriepe van eigus
wel, dat ik met zoveul volk 'op de
deel'' glad beduusd was.
Verduld aordig was ut um te sien dat ze allemaol wilden
meedoen mit de pussel. Ze stonden verdreit nog an toe
soms vijf rije dik te wachten op mekaor um dan te kunne
sien wat d'r veur veurwarpe in de glaoze kast lage. En
wat je dan veur raore verhaole te heure krieg over zo'n
doodgewone klontjestang.....
Je staot d'r versteld van.
D'r was ter eên die mer wilde wete wie ik noe eigeluk was.
Die vrog me of ik een zuster was van vrouw Hendriksen.
Mô je denke, mer dat mins zat ok mit zwarte klere mit de
mutse op te spinne of was hevig druk in de weer mit strookjes veur de mutsen en allerlei pinnen, om de minse te laote
sien, wat veur wark ze vrogger hadde om de mutse weer
knap te kriege. Maor dat we op mekaor lieke, noe dat mogt
ze wille,

went

as jullie op de beurs

geweest

zin,

dan hên

jullie gesien dat ik d'r veur mien jaore nog aordig knap bij
zat.

't Is aanders

bar,

dat veul minse

de handen

haost

niet

van de mutse konde afhouwe. As ze wiste hoe aokeluk veul
wark het wassen en klaor make van de mutse is, dan zouwe
ze de pote wel thuus houwe..... As gast was der een vrouwmins, vrouw Veldhuuse geleuf ik dat ze heete, dat liep als
mer heen en weerum laangs een groot wiel en verduld nog
us toe, dan kos ze daor nog een gesponnen draod mee
klaor kriege. Ik was der gewoon beduusd van, zo verrekt
haandig ze daor mee was. Op een aovond kwam d'r een
vrouw die maokte toch van die aokeluk naore mooie maande.
Je begreep d'r gewoon geen mieter van hoe dat ze dat alle-

ö

maol veur mekaor kreeg. Ok kwam d'r nog een vrouw en
twee keêls achter een spinnewiel te zitte. Eén te geliek van
eigus, went zo veul ruumte was d'r noe ok weer niet. En ik
wou toch arg greig op tied mien bakje koffie kunnen drinke.
Die ene keêl, ik geleuf dat ut die jong van Scharrenburg was,
die kos toch zo'n aokeluk dun draodje spinne en verduld nog
antoe, dat mit twee haande geliek. Hè je ooit zo zout gegete.
Een meraokels handige keêl, went het kleedje op mien taofel
had ie ok al gemaokt; gesponnen en dan geweven. En wat
deej die geranium veur op mien taofel het bar mooi.
Ik het ze zelf niet geteld, mer de deeres die meewarkten
zeien mien, dat er 1902 priesvraogformuliere zin ingeleverd
Al die minse hên een graotis toegangsbewies veur ons museum gekrege en nou bin ik aokeluk neisgierig of al die minse nog naor mien komme kieke. Went da's noe eigeluk de
bedoeling van al die minse van de museumkemissie, dat er
meer minse ok eens naor 't museum komme. En ik geleuf
zeker dat 't daorum goed was, dat we ons hên laote zien op
de beurs. En wat ok bar belangrijk is: we krege er dartien
neie leeje bij. Minse jullie zin natuurlijk van harte welkom.
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Hoe meer leeje bij Oud-Ede
kom

me,

hoe

meer

we

saome

kunnen doen. Ik hoop dat ik de
B neie leeje gauwachtig bij mien in
8 't museum zal sien.

ie Um te besluute wil ik naomens
MM Oud-Ee al die minse bedaanken

B Top de beurs. Zelf bin ik d'r bar
sl meui van, dus mo je nie vraoge

hoe zwaor 't was veur de medewarkers. Ik houw me noe tenminste een poosje bedaord.
Minse, dit was 't, Allemaol het
goeie en de groetenis van

Mientje uut Oud-Ee.

MUSE UM-HISTORIE

Naar aanleiding van het feit dat 40 jaar geleden de boerderij
aan de Driehoek als museum werd ingericht, heeft onze museummedewerker, de heer J. Diepeveen de oude notulen nog
eens doorgesnutfeld en heeft daaruit het volgende verhaal
gemaakt, verdeeld in drie hoofdstukken:
l. De vereniging Oud-Ede.
2.

De

3.

Het museum

laatste bewoners.
tot 1975.

Het tweede deel is grotendeels overgenomen uit het boekje
"Zo was Ede'' dat is geschreven door ons lid, de heer Henk
Nijenhuis.
Het is de bedoeling om het gehele verhaal te publiceren in
deze en de volgende Zandlopers.

MUSEUM OUD-EDE 40 JAAR:

1938 - 1978.

inleiding: De Vereniging '"'Oud-Ede''.
Nu het per 1 juli 1978 40 jaar geleden is dat de vereniging
Oud-Ede haar museum opende aan de Driehoek. lijkt het
goed om over de geschiedenis daarvan iets te vertellen.
Aan de opening van het museum in 1938 gaan namelijk nog
14 jaar vereniging vooraf. Daarom eerst iets over het
ontstaan van de vereniging, haar doel en de mensen van
het eerste uur.
In de twintiger jaren waren er enkele inwoners van Ede, aan
wie de geschiedenid van de plaats zeer ter harte ging. Deze
mensen hebben op een gegeven moment de hoofden bijeen gestoken om die zaken, die hen in dit geval van belang leken,
eens gezamelijk te bespreken.
Deze mensen waren de heren H. Staf, A. v.d. Craats,
H.J. Bellen, J.A. Eijgenraam en P. Sibbles.
De eerste bijeenkomst

vond plaats op 9 september

huize van de laatstgenoemde,

1924 ten

Er werd toen besloten om een

club op te richten met als doel de geschiedenis van de plaats
Ede, die van de kerk, de buurten, de huizen en landgoederen
en al wat verder het bestuderen waard was.
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Tijdens de tweede bijeenkomst, waarbij ook de heren W.F.J
Fischer en C.W. van Kooten waren uitgenodigd, werd in
plaats van voor de naam ''Club'' gekozen voor de aanduiding
"Vereniging''. Men vond dat toch wel iets beter klinken.
Een naam werd ook al direkt gevonden: “'Oud-Ede'', een
goede naam voor een toen nog jonge vereniging, die nu al
weer 54 jaar bestaat en waarvan kan worden gezegd dat ze
in Ede een begrip is geworden.
Het eerste

bestuur was

samengesteld

ren W.F.J.

uit de he-

Fischer

als

voorzitter, J.A. Eijgenraam als 2e voorzitter,
P. Sibbles als sekretaris
en C.W. van Kooten als
2e

sekretaris.

De vereniging Oud-Ede
trad voor de eerste keer
op naar buiten in 1926.
In de wachtkamer van de
Spaarbank voor Ede werd
een kast geplaatst waar de
bezoekers verschillende
voorwerpen en foto's konden bezichtigen, die inmiddels in het bezit van
de vereniging waren geP, Sibbles
komen.
De Spaarbank voor Ede was destijds gevestigd in de Grootestraat (nu Not, Fischerstraat).

Oud-Ede was gedurende de eerste 25 jaar van haar bestaan
echt een elite-vereniging, waarvan het lidmaatschap niet zo
maar was te verkrijgen. Men moest worden voorgedragen
en zelfs dan werden verschillende, toch wel vooraanstaande
personen afgewezen als lid van de vereniging. Zij die wel
lid werden van de vereniging hadden bijzonder veel voor de
vereniging over.
Naast deelname aan gewone aktiviteiten werden ook wel
forse geldbedragen aan de vereniging geschonken.
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Ook het bezit van de vereniging breidde zich steeds verder
uit en men begon er over te denken om een huis of boerderij
aan te kopen en dat dan in te richten als tentoonstellingsruimte, Het doel zou dan zijn om een beeld te scheppen hoe
er vroeger in en om Ede werd geleefd, gewoond en gewerkt.

Tijdens de vergadering van november 1936 werd er door de
voorzitter medegedeeld, dat het oude saksiche boerderijtje
aan de Driehoek leeg stond en te koop was aangeboden.
Over een eventuele aankoop hiervan was de vereniging aanvankelijk nogal verdeeld. Er bestond een zekere angst
voor de vele onkosten die het opknappen ongetwijfeld met
zich zou meebrengen. Het boerderijtje was nogal bouw vallig en wie weet of het niet weer opnieuw bewoond zou moeten worden.
Tussen de leden van de vergadering ontstond een felle en
langdurige discussie. Naast een gezamelijk bezoek aan het
boerderijtje werd aan de bij veel Edenaren wel bekende
Jac. Gazenbeek gevraagd om van het gebouwtje een serie
foto's te maken.
Mocht het dan door iemand anders worden gekocht en dan
vrijwel zeker verdwijnen, dan zou in ieder geval de herinnering bewaard blijven.
Nadat bekend werd, dat het
worden ingezet en nadat na
toch wel viel te overwegen,
ruchtbaarheid te geven aan
ling had voor het perceel.
Wie de inzetter is geweest
de vereniging Oud-Ede het

perceel op 2 maart 1937 zou
het bezoek bleek dat aankoop
werd besloten om geen enkele
het feit, dat Oud-Ede belangstelis niet bekend; in elk geval kocht
saksiche boerderijtje op 12 april

1937 voor een bedrag van f 500, -. Bovendien werd nog eens

f 20, - besteed voor de aankoop

een wannemolen,

van een snijbank met mes,

een baktrog en een vuurplaat.

Tijdens de vergadering van 20 april 1937 werd voorgesteld
om het boerderijtje in te richten als natuur -historisch museum en dat dan te combineren met het bezit van de vereniging Oud-Ede.
Alles moest worden opgeknapt en worden teruggebracht in

de oude stijl, zodat als het als museum
steld, de bezoeker zou kunnen
tijden reilde en zeilde,
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zou worden openge-

zien hoe alles in vroeger

Dit voorstel werd in overweging genomen.
Met de herstelwerkzaamheden kon men nu in elk geval beginnen en dat bleek toch wel een ongelooflijke hoeveelheid werk
te zijn.

Het raam aan de voorzijde moest weer worden vervangen
door het oude, dat in het kippenhok stond, In dat oude raam
moesten vervolgens weer een 96 ruitjes van groen glas worden gezet, tegen een voor die tijd niet geringe prijs van
{ 45, -—.
De voormuur moest worden afgebikt, er moest worden geschilderd en nog zoveel meer.
Iedereen was bereid om daadwerkelijk te helpen en dat niet
alleen financiëel.
Ondanks de verschillende voorkomende moeilijkheden, verliep het geheel vlot en kon men op 17 mei 1938 de eerste
vergadering houden in het herstelde boerderijtje.
Gerlurende deze vergadering ontstond al direkt de eerste,
overigens kleine moeilijkheid, dat er in het museum slechts
vier stoelen stonden, terwijl er op de vergadering zes personen aanwezig waren.
Mejuffrouw van der Craats echter bracht hierin snel de juiste oplossing.

Deze mejuffrouw van der Craats was het eerste vrouwelijke
lid van de vereniging. Voordien was het alleen een mannengemeenschap geweest, Nergens in de statuten stond echter
dat het lidmaatschap van een vrouw niet geoorloofd zou zijn
en derhalve kon zij rustig als lid worden toegelaten.
Dat haar lidmaatschap voor de vereniging van een zeer grote waarde is geweest, daar is men nog steeds van overtuigd.
Mejuffrouw van der Craats heeft in de loop der jaren zeer
veel voor de vereniging gedaan.
Jarenlang bekleedde zij ook een bestuursfunktie en tot aan
haar overlijden in 1977 was zij nog steeds als ere-lid erg
geinteresseerd in het wel en wee van de vereniging.

In het kort was dit een stuk historie van de vereniging, vanaf de start in 1924 tot het moment dat in 1938 het museum
in gebruik werd genomen.
Het mag wel blijken, dat de mensen van het eerste uur heel
veel tijd in de opzet van hun vereniging hebben gestoken.
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