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Mój je kieke … .! Dat is de naam van een interessante fotorubriek in de Edese Post. 
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Bedrijf: Frankeneng 102 

Postadres: Amsterdamseweg 66 
6712 GK Ede 
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de lekkerste winkel van Ede 

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

Autolakken “ Bezorgen 

Draadmateriaal gratis 

Gereedschap Hout Board Triplex 

Verf Wandplaten Schroten 

IJzerwaren Wandweefsel 

Dit alles natuurlijk bij 

DOE-HET-ZELF MARKT 
ELBERT JANSEN V/H DE NOOY 

KOLKAKKERWEG 65 - 67 — EDE - TEL. 08380 - 11680 

* Wij geven u een deskundig advies
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Aan de leden 

Het doet het bestuur van Oud Ede veel genoegen dat de Zandloper in 
meuwe opzet gunstig is ontvangen. Met wenken tot nog verdere verbe- 
tering wil de redactie graag rekening houden. 
Plezier beleefden we ook aan het feit dat tijdens het zogenaamde 
Museumweekeinde meer dan 150 belangstellenden de weg naar ons 
museum hebben gevonden. Wij werken intussen hard aan het vergaren 
van de financiën voor de tweede fase van de noodzakelijke herinrich- 
ng. Er zijn gelukkig bedrijven en instellingen die ons de helpende hand 
willen reiken (zie elders in dit blad). Afgezien van die materiële steun 
zijn we ook dankbaar voor morele steun. Die kan geboden worden door 
meer mensen te interesseren voor het lidmaatschap van Oud Ede. Een 
verzoek: willen de leden die een acceptgiro hebben ontvangen de contri- 
butie snel overmaken? Tenslotte delen we mee dat het bestuur in nieuwe 
samenstelling heeft vergaderd. De heer G. Boekhoven is thans vice- 
voorzitter. 

Het Bestuur. 

*_Het dagelijks bestuur van de Vereniging Oud-Ede wordt gevormd door de heer F. van Beek, voorzitter, 
mevrouw H.A. Blaauw-De Wit, secretaris (Beatrixlaan 14, 6713 PS Ede, tel. 08380-1 1584) en de heer 
J.M. v.d. Berg, penningmeester. De contributie bedraagt f 20,— per jaar, te storten op giro 353.42.68 
van penningmeester Vereniging Oud-Ede te Ede. 

Het Historisch Museum Ede, Museumplein 7 te Ede (tel. 08380-19554) is open ’s middags van twee tot 
vijf uur (op zondag tot vier uur), doch op maandagen is het gesloten. 

De redactie van De Zandloper bestaat uit de heren S.J. Ouwendijk, J.W. Top, Auke Cloo (eind- 
redacteur) en G.W. Onderstal. Kopij te zenden aan het secretariaat van Oud Ede (zie hierboven). 
Produktie: Drukkerij Frouws te Ede.  



  

Redactie mist Egbert 
Tal van lezers hebben de afgelopen maanden de vraag gesteld of de heer Egbert Hendriksen niet 
langer deel uitmaakt van de redactie van de Zandloper. Helaas moet het antwoord op die vraag 
in ontkennende zin worden gegeven. Het is voor de heer Hendriksen o.m. niet mogelijk de 
redactievergaderingen regelmatig bij te wonen. De redactie zal hem missen. Egbert Hendriksen 
beschikt over een vlotte pen en zijn produktie voor dit blad werd met erg veel genoegen gelezen. 
We kunnen nu ook wel verklappen dat hij het was die altijd goed geluisterd heeft naar de smake- 
lijke vertogen van Harm en Mientje. De heer Hendriksen kent Ede als zijn broekzak en de 
redactie is daarom blij met zijn toezegging bij tijd en wijle het oude Ede voor dit blad tot leven 
te wekken. We hebben begrepen dat ook de Werkgroep Geschiedenis dankbaar gebruik zal 
maken van de kennis van Egbert Hendriksen over onder meer de situatie in Ede voor de laatste 
wereldoorlog. Hij is een van de weinige Edenaren die nog goed weten hoe hier alles reilde en 
zeilde. 

Actie Geldersche Kasteelen 
Restauratie en instandhouding van kastelen en historische landhuizen in de provincie Gelder- 
land zijn alleen mogelijk bij een brede maatschappelijke ondersteuning. Vandaar het verzoek 
van de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen aan óók de inwoners van de gemeente Ede 
om de voortzetting van haar werk mede mogelijk te maken door begunstiger te worden. Dat is 
men met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 30 gulden of een bijdrage ineens van tenminste 
600 gulden. 
Gelderland telt een groot aantal kastelen en historische landhuizen, alle getuigend van een eeu- 
wehoude maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Al vijftig jaar is de genoemde stichting 
actief voor het behoud en herstel van die nationale monumenten. De stichting Vrienden der Gel- 
dersche Kasteelen zetelt in het Kasteel Zypendaal, Zypendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem. Op 
dat adres zijn aanmeldingen van nieuwe begunstigers hartelijk welkom. 

  

  

Archeologica 

De afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Neder- 
land van de Archeologische Werkgemeen- 
schap voor Nederland is nog altijd erg actief. 
Dat blijkt uit de nieuwsbrieven die de leden 
en donateurs regelmatig bereiken. Een van 
de activiteiten is het voortdurende veldwerk 
in ”Middeleeuws” Wageningen, waarover 
inlichtingen worden verstrekt door de heer 
W.C. Angenent te Bennekom (tel. 08389- 
16275). Op 15 juni heeft de afdeling een 
excursie naar Austerlitz, eind oktober begint 
een cursus archeologie te Arnhem. Informa- 
tie over het lidmaatschap is te verkrijgen op 
het secretariaat van de afdeling: Bronbeek- 
laan 40, 6824 PH Arnhem. 
In het verleden bleken veel Edenaren de 
afdeling te willen steunen. 

  

Concordiamolen 

Over vijf jaar kan — eventuele tegenslagen 
voorbehouden — een begin gemaakt worden 
met restauratie van de bekende Concordia- 
molen bij de hoek Molenstraat/Telefoonweg 
te Ede. Het herstel zal ongeveer 450.000 gul- 
den kosten. Niet zo lang geleden heeft Oud 
Ede zich tot de gemeente gewend met het 
verzoek te bewerkstelligen dat de molen in 
Ede blijft (de stichting Purveense Molen wil 
’onze” molen naar Kootwijkerbroek laten 
overbrengen) en gerestaureerd wordt. Een 
en ander is mede afhankelijk van de huidige 
eigenaar van de molen, die zijn bedrijf elders 
moet willen vestigen. Voorlopig heeft de 
gemeente 315.000 gulden gereserveerd voor 
een grondige opknapbeurt; het andere deel 
van de benodigde som moet van het Rijk 
komen.



Museumberichten 

Jaarkaarten 

In het Historisch Museum Ede zijn de museumjaarkaarten verkrijgbaar: 40 gulden per stuk, 
echter voor senioren (op vertoon Pas 65) 25 gulden, voor junioren tot 19 jaar (op vertoon CJP) 
15 gulden en voor leden van Oud Ede 25 gulden. Bij een bezoek aan een museum moet de jaar- 
kaart voorzien zijn van een pasfoto; dat wordt nog wel eens vergeten. 

Mój je kieke 

De hele zomer is in het museum een tentoonstelling van foto’s die onder de kop ”Mói je kieke” 
honderd weken achtereen in de Edese Post zijn verschenen. De samensteller van deze rubriek, 
de heer Vincent Lagerweij (werkzaam op het archief van de gemeente), heeft de expositie goed- 
deels zelf ingericht. Bij de oude afbeeldingen zijn foto’s opgehangen van de huidige situering ter 
plekke. Het is een zeer boeiende tentoonstelling geworden die een bezoek aan het museum ten 
volle waard is. 

Informatie 

Degenen die inlichtingen wensen over het archief, de biblotheek of andere zaken betreffende het 
museum kunnen zich verstaan met mevrouw Groen. Zij is volledig op de hoogte van hetgeen 
zich binnen de museummuren bevindt. Tijdens de openingsuren is mevrouw Groen bereikbaar 
via het telefoonnummer 08380 - 195 54. 

  

    
  

Dit was eens de smalste spoorwegovergang van Nederland, namelijk achter de Notaris 
Fischerstraat in Ede (uit collectie Historisch Museum Ede.)     
 



  

  

Uw hele nieuwe garderobe samen- 
stellen in eén zaak. Omdat alles er is 
en… alles perfekt is ! 
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Hartelijk dank, zegt Oud Ede 

Voor het bestuur van de Vereniging Oud 
Ede is het uiterst bemoedigend dat bij tijd en 
wijle materiële blijken van instemming met 
het beleid worden aangeboden. Voor een 
verdere inrichting van het Historisch 
Museum Ede zijn de ontvangen schenkin- 
gen van onschatbare betekenis. We geven 
enkele recente voorbeelden: 
|. De aanbieding van een chèque van 5000 

gulden door de heer S.J. Vermeulen, een 
der vennoten van de firma Walgemoed & 
Co (registeraccountants), bij gelegenheid 
van de openstelling van een nieuw kan- 
toorgebouw. Op de foto is te zien de over- 

  
handiging van de chèque aan mevrouw 2. De directie van het bekende Edese 
W. Jager-Bot, toen vice-voorzitter van de bedrijf Nobo stelde een oude speculaas- 
vereniging. cylinder beschikbaar voor de groeiende 

verzameling van het museum. De sprits, 
het vermaarde Nobo-produkt, had de 
respectabele leeftijd van 400 jaar bereikt 
en ter onderstreping van dat “jubileum” 
werd het fraaie museumstuk aangeboden 
door directeur H. Levert (rechts op foto) 
aan onze voorzitter F. van Beek en in aan- 
wezigheid van burgemeester mr W. 
Blanken. Bovendien kreeg Oud Ede van 
de Nobo een cadeau onder couvert. 

  

    
ving vervaardigde doeken aangeboden 
door een neef van de schilder. De schil- 
derijen kregen na een dankwoord van 
voorzitter Van Beek (op foto tweede van 
rechts) aanstonds een ereplaats in het 
museum. Verder op de foto neef H. 
Gompertz en echtgenote (geheel links en 
rechts), alsmede de heer W. Rigterink 
van de AKZO-vestiging in Ede. Laatst- 
genoemde gaf een chèque van 3000 gul- 
den voor de tweede fase van de herinrich- 
ting van het museum; voorts deelde hij 
mee dat in het vervolg zou mogen worden 
gerekend op een jaarlijkse AKZO-dona- 
tie van 500 gulden. 

(Verantwoording foto’s: 1. Cord Otting, 
2. Henk van Holland van Edese Courant, 
3. l. Andeweg) 

  
3. Een hoogtijdag voor de vereniging was 

ook de vierde april. Van de in 1963 over- 
leden schilder Johannus Jacobus Gom- 
pertz werden twee destijds in deze omge 

Wie volgen ???



  

Museumwerk is voor mevrouw Groen 

meer werk dan hobby 
Wanneer voor het Historisch Museum Ede 
ooit een vlag wordt gemaakt, zullen daarin 
de kleuren blauw, wit en groen moeten 
domineren. Aldus een opvatting van Edena- 
ren die van nabij de totstandkoming van het 
museum-nieuwe-stijl hebben gevolgd. 
Waarom persé die kleuren? Wel, daarmede 
worden gehuldigd de tegenwoordige secre- 
taresse van de Vereniging Oud Ede (me- 
vrouw Blaauw-De Wit) en de vrouw die zich 
heeft willen belasten met de leiding in het 
museum, mevrouw B.T. Groen. Met haar 
hadden we een gesprek voor de Zandloper. 

Sedert 1966 woont mevrouw Groen hier. 
Tot l mei 1988 was ze directrice van wat off1- 
cieel heet de Stichting Verenigde Openbare 
Bibliotheken in de Gemeente Ede. Een func- 
tie die haar de mogelijkheid liet tal van ambi- 
tieuze plannen uit te voeren. Min of meer in 
het verlengstuk van dat werk kenschetst ze 
haar aktiviteit voor het Edes museum. Ook 
nu de noodzaak van een geoliede organisa- 
tie, wederom het contact met andere men- 
sen, andermaal uitzoeken, schriften, regi- 
streren. In bescheidenheid noemt ze zich 
coördinatrice. Maar ze geeft wel leiding aan 
een vrijwilligersteam van 25 personen. En 
weken van dertig uur zijn eerder regel dan 
uitzondering. In een vorige functie heeft ze 
gewerkt in Veendam; ze woonde boven de 
bibliotheek, maar moest haar slaapkamer 
afstaan omdat er het Veenkoloniaal Museum 
in kwam. Daar had ze veel affiniteit mee. 
Maar eigenlijk is ze al vanaf haar achttiende 
cultureel bezig geweest”. Met name het vak 
geschiedenis heeft haar altijd geboeid en dan 
speciaal vragen als: hoe leefden en werkten 
de mensen vroeger ? 

  
Mevrouw B.T. Groen werkt met plezier in het 
museum. 

In Ede vond ze op dat punt veel herkenning. 
Als kind heeft ze aan de wanne gedraaid die 
ze in het museum terugvond. Net als in 
Drenthe leerde mevrouw Groen wat de men- 
sen vroeger deden. ’t Zijn zaken die haar 
werk in het Historisch Museum Ede interes- 
sant maken. Zorgvuldig bezig zijn met de 
documentatie. Omgaan met de vrijwilligers 
die wekelijks ongeveer drie uur de helpende 
hand bieden. RKondleiden van schoolklas- 

  

  

   genti 
    

  

5 
in drukwerk 
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Stationsweg 38 - Postbus 11 - 67/10 BA Ede 

  

Telefoon 08380 - 14955 

  

  
 



sen, verenigingen, clubs, die de ontdekking 
doen van een ordelijk, goed ingericht 
museum. Jawel, het museum begint een 
zekere faam te krijgen. Dat is niet in de laat- 
ste plaats te danken aan de medewerkers die 
er niet tegenop hebben gezien van acht uur ’s 
morgens tot acht uur 's avonds bezig te zijn. 
Er is wat afgesleept met de spullen van Oud 
Ede. Overal in de gemeente stond soms wel 
wat. Mevrouw Groen onderscheidt thans 
vijf categorieën: foto’s, textiel, voorwerpen, 
gedrukten (boeken en tijdschriften) en schil- 
derijen. Voor elke groep heeft ze iemand die 
het tot haar/zijn verantwoordelijkheid 
rekent de “eigen winkel” goed te beheren. 
Voor sommigen is het méér werk dan hobby 
geworden. Dat geldt in het bijzonder ook 
voor “coördinator” Groen die meestal ’t eerst 
aanwezig Is in het museum en ’t laatst ver- 
trekt. Vaak ook ’s avonds terugkomt om nog 

“even” wat te doen. Het bestuur probeert 
iemand te vinden die op 15-uur basis voor de 
duur van zes maanden als beheerder (V/M) 
kan functioneren. Dan hebben mevrouw 
Groen en haar “personeel” meer tijd voor 
o.m. wisselexposities “waar je eigenlijk een 
jaar mee vooruit zou moeten”. Een andere 
wens is: meer ruimte. Waar laat men de 
houtzagerij, de smidse, diverse verzamelin- 
gen? Er zou eindelijk ook eens een goede 
opslagruimte moeten komen. 
De gemeentelijke nota over het cultuur- (en 
dus ook museum-) beleid heeft volledig de 
instemming van mevrouw Groen. Ze ziet 
daarin een erkenning van hetgeen organisa- 
ties als Oud Ede hebben gepresteerd in voor- 
bije jaren. "We zijn blij met het bereikte 
resultaat, maar met steun van de overheid 
kunnen we er nog veel meer van maken”, 
zegt mevrouw Groen vol overtuiging. 

  

  

Bestuur ingenomen met nota 

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede kan 
zich goed vinden in de gemeentelijke con- 
ceptnota Kunst en Cultuur. Er wordt in dat 
stuk veel aandacht gegeven aan de musea in 
deze gemeente en in het bijzonder aan het 
Historisch Museum Ede. Op korte termijn 
zal een samenhangend museumbeleid vorm 
moeten krijgen”, aldus een der conclusies 
van de samenstellers van het ontwerp. Voor 
elk van de dertien musea wordt een aantal 
aandachts- en knelpunten genoemd, die ver- 
volgens een “vertaling” krijgen in zoge- 
naamde beleidspunten. Voor wat het Histo- 
risch Museum Ede aangaat zijn de volgende 
aktiepunten van veel belang: 
— De Edese musea worden uitgenodigd 

mee te werken aan een (her)bezinning op 
het verzamelbeleid, het doorlichten van 
de collectie en het streven naar onder- 
linge afstemming. 

— Gestreefd wordt naar één geïntegreerd 
historisch museum voor de gehele 
gemeente. 

— De kwaliteit van de collecties en de uitoe- 
fening van de museale taken zullen de 

  

belangrijkste uitgangspunten voor het 
museumbeleid zijn. 

— Een juridische splitsing tussen de Ver- 
eniging Oud Ede en het Historisch 
Museum verdient de voorkeur. 

— De museumconsulent wordt een volle- 
dige functie. 

— Bij het Historisch Museum kan een lei- 
dinggevende functionaris aangesteld 
worden. 

— Scholing en deskundigheid van vrijwilli 
gers worden bevorderd. 

— Er komt een gemeenschappelijk 
museumdepot annex restauratie-atelier 
voor de Edese musea. 

— Voor die musea wordt een subsidierege- 
ling in het leven geroepen ten behoeve 
van incidentele exposities. 

In deze opsomming heeft het bestuur van 
Oud Ede een groot aantal van zijn wensen 
kunnen herkennen en het hoopt dan ook op 
een spoedige “verzilvering” daarvan. Deze 
maand zal de gemeenteraad zich over het 
ontwerp uitspreken en het is wel zeker dat 
we er daarna uitvoerig op terugkomen. 

HET IS GOED WERK MORGEN EN HEDEN: 
VEEL LEDEN WERVEN VOOR OUD EDE. 
  

 



  

Geen project 

of kantoor 
is ons te groot! 

En geen winkel 
te klein! 
Wij zijn gespecialiseerd om projecten- 
kantoren en winkels snel en vakkundig 
van elke gewenste vloerbedekking en/of 
gordijnen te voorzien. 
Eigen gordijnen-atelier en meubel- Eigen showroom. 
stoffeerderij. 

  

    

Ook dit project, 
museum Oud Ede, is 
verzorgd door: | ed 

ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 

    

VAN DE WEERD 
gesmst MANS -IOD 

Mannen durven steeds meer 

in mode. Maar mannen 

willen vóór alles: zekerheid. 

De zekerheid van topkwali- 

teit. De zekerheid van een 

topmerk, dus. 

  

    

Voor een internationaal modeprogramma



  

Grootse viering ambtsjubileum 
burgemeester Van Borssele 

Een zilveren ambstjubileum van een burge- 
meester komt tegenwoordig nauwelijks meer 
voor, althans niet voor zover het dezelfde 
standplaats betreft. Het is daarom misschien 
wel aardig iets te vertellen over de viering in 
1885 van het 25-jarig burgemeesterschap van 
jhr A.W. van Borssele, hetgeen op zaterdag 
de negende mei plaats had. Oude geschriften 
gewagen van een uitbundige viering. Uit 
bijna alle woningen wapperde de vaderlandse 
driekleur en op twaalf plaatsen waren prach- 
tige erebogen gebouwd. Omstreeks 9 uur die 
ochtend stond bij het spoorwegstation een 
erewacht, bestaande uit ingezetenen van de 
verschillende delen der gemeente. Die ere- 
wacht zou de jubilaris van zijn woonhuis 
afhalen. De optocht, die door honderden 
belangstellenden werd gadegeslagen, werd 
geopend door een muziekkorps van de Arn- 
hemse Schutterij, gevolgd door de genoemde 
erewacht onder leiding van de heer N. Levie. 
Een escorte te paard, aangevoerd door de 
heer W. Mulder, voerde het gemeentewa- 
pen. De heer C. Nairac, eveneens te paard, 
genoot de eer het familiewapen van de burge- 
meester te mogen dragen. De feestcommissie 
volgde in een rijtuig, daarna waren er weer 
een erewacht (onder aanvoering van de heer 
H. Vonk) en een afdeling te paard (leiding de 
heer L. van Zoelen) die de Edese burgerij 
vertegenwoordigde. Lunteren was vertegen- 
woordigd door een groep onder leiding van 
de heer E.F. Roelofsen Cz en Gelders Vee- 
nendaal door een groep die door de heer Van 
Eden werd aangevoerd. Dan waren er nog 
groepen uit Otterlo (leiding de heer E. Moll) 
en uit Doesburg (leiding de heer P. van Don- 
selaar). 
Bij de woning van de burgemeester werd 
deze toegesproken door de heer C. de Hoogh. 
De burgemeester sprak een dankwoord, 
steeg vervolgens in een gereedstaand rijtuig 
en ging zo mee richting gemeentehuis. Onder 
de ereboog bij het station boden vier meisjes 
een fraai bloemstuk aan; dat waren Everdina 
van Laar, Lucretia Beunk, Cornelia van der 
Slooten en Heintje Nestelroij. Later schonk 
jhr Van Borssele deze jongedames uit dank 
ieder een zilveren armband. Bij de eerste villa 
aan de Stationsweg mocht het tweejarige 
dochtertje van de heer Wermeskerken een 
boeket aanbieden. Bij Veldheim werd de 
jubilaris begroet door de dames van de kost 

  
jhr. A.W. van Borssele 
Burgemeester 1860 - 1896 
Lid van den Raad 1863 - 1896 

school. Tegenover het schoolplein, waar ook 
een ereboog was opgericht, volgde een 
aubade door 350 schoolkinderen. Het doch- 
tertje van het hoofd der school, meester De 
Graaf, bood de burgemeester een ruiker aan. 
In het gemeentehuis was een ontvangst, waar 
wethouder Thomas de rij der sprekers mocht 
openen. Aan het slot van deze bijeenkomst 
konden de aanwezigen met de inmiddels 
ingeschonken erewijn op het welzijn van de 
gemeente (en ongetwijfeld ook op dat van de 
jubilaris) drinken. 

J.J. Boeve.



  

Jaarvergadering van Oud Ede had een 
vlot verloop 

De jaarvergadering van de Vereniging Oud 
Ede op 26 maart 1991 in een der zalen van 
het cultureel centrum De Reehorst genoot 
de belangstelling van 45 leden, onder wie het 
erelid de heer G.W. Bos. Na het openings- 
woord van de voorzitter, de heer F. van 
Beek, deelde deze mee dat de vereniging 
zich voor het eerst in haar geschiedenis tot 
het bedrijfsleven heeft gewend voor finan- 
ciële bijdragen. Deze waren bestemd voor 
de herinrichting van het museum. De voor- 
zitter betuigde zijn dank aan leden, bedrij- 
ven, overheden (gemeente en provincie) en 
particuliere fondsen voor de geldelijke 
steun. De heer Van Beek noemde het ver- 
heugend dat in het heropende museum al 
diverse tentoonstellingen konden worden 
gehouden. Hij sprak de hoop uit dat nog dit 
jaar de tweede fase van de herinirichting kan 
worden afgerond. Tenslotte wees de heer 
Van Beek erop dat de Werkgroep Geschie- 
denis thans serieus bezig is met het vastleg- 
gen van de geschiedenis van Ede in deze 
eeuw. 

Verslagen 

Het verslag van de vorige jaarvergadering en 
eveneens het jaarverslag werden zonder op- 
en aanmerkingen goedgekeurd. Ter toelich- 
tng van het financieel verslag legde de voor- 
zitter uit dat de jaarrekening een ’onder- 
schrijding” ad f 29.501,— vertoont ten 
opzichte van de bij de gemeente ingediende 
begroting. Dat komt hoofdzakelijk doordat 
het museum de eerste helft van 1990 nog 
gesloten was. De gemeente is gevraagd het 
genoemde bedrag te mogen besteden voor 
de herinrichting. 
De Kascommissie, bestaande uit de heren 
D. Boers en A.J.M. Rooswinkel, had de 
bescheiden van de penningmeester in orde 
bevonden. Daarna dechargeerde de verga- 
dering het bestuur voor het gevoerde finan- 
ciële beleid. De nieuwe kascommissie wordt 
gevormd door de heren Rooswinkel en E. 
Westerik. Met betrekking tot de begroting- 
1991 verklaarde de penningmeester dat er 
nog veel onzekerheden zijn inzake de exploi- 
tatie van het museum. Het bleek derhalve 
moeilijk een exacte begroting op te stellen. 
Het bestuursvoorstel tot verhoging van de 
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contributie tot f 20,— per jaar werd na een 
toelichting door de voorzitter door de verga- 
dering akkoord bevonden. Voor het 
genoemde bedrag is een heel gezin lid, maar 
het lidmaatschap geeft slechts recht op kor- 
ting voor één museumjaarkaart. 

Het bestuur 

Aan de orde kwam vervolgens de bestuurs- 
verkiezing. De voorzitter deed uit de doeken 
dat in het afgelopen jaar het bestuur en de 
museumcommissie steeds samen hebben 
vergaderd. Ten aanzien van de activiteiten 
van beide zijn er zoveel raakvlakken dat de 
gang van zaken door integratie kan worden 
bevorderd. Dat betekent een volledig 
samengaan van bestuur en commissie. Twee 
leden van de museumcommissie hebben 
echter te kennen gegeven geen prijs te stellen 
op een bestuurszetel. De voorzitter stelde 
voor mevrouw G.W. Elbertsen-Wiegeraadt 
te herbenoemen tot bestuurslid en zowel 
mevrouw Í. Zwaginga-Van der Sluis als de 
heer H.B. de Leeuw te benoemen tot lid van 
het bestuur. De vergadering kon zich daarin 
zonder voorbehoud vinden. 

Afscheid 

Vervolgens nam de voorzitter met welgeko- 
zen woorden afscheid van mevrouw mr 
W.B.A.G. Jager-Bot, de vice-voorzitter die 
hij kenschetste als een uiterst actief 
bestuurslid dat Oud Ede heel vaak goede 
diensten heeft bewezen door haar juridische 
kennis. Het zal vreemd zijn zonder Wil, ver- 
zuchtte de heer Van Beek. Hij onderstreepte 
zijn dankwoord met de aanbieding van een 
geschenkbon. De heer ing. G. Boekhoven, 
de laatste voorzitter van de opgeheven 
museumcommissie, huldigde mevrouw E. 
Hendriksen-Hooft. Zij heeft zich meer dan 
20 jaar ingezet voor de vereniging en was 
o.a. ”hoekvrouw” van de afdeling textiel. 
Voor haar was er ook een stoffelijk blijk van 
waardering. Dit was er eveneens voor de 
niet-aanwezige mevrouw L.A.M. Gijssen- 
Boerebach als dank voor het werk dat ze 
voor Oud Ede heeft verricht.



Ja, die tijd 
De tijd dat de toren van de Oude Kerk in het 
centrum van Ede drie wijzerplaten had. Aan 
de oostzijde bevond er zich geen, daar 
bevond zich namelijk het kerkhof en het was 
toch zo dat voor de doden gold: uit de tijd … 
De tijd dat bij de vestiging van het garnizoen 
ook de eerste rooms-katholieken zich in Ede 
vestigden. De eerste biecht werd in het tuin- 
huisje van ritmeester Spree afgenomen; dat 
was in het zwarte laantje, op de plek waar 
later het Juliana Ziekenhuis verrees. 
De tijd dat Oud-Ede het zonder penning- 
meester kon stellen. Er was geen werk voor 
hem. Het financiële overzicht over ’27 bij- 
voorbeeld vermeldde een batig saldo van 39 
gulden … 
De tijd dat iedereen begunstiger kon worden 
van Oud-Ede. Het lidmaatschap kon slechts 
enkele uitverkorenen toevallen. 
De tijd dat een met naam en toenaam 
genoemd lid naar het oordeel van het 
bestuur van Oud-Ede onmogelijk gehand- 
haafd kon blijven om de eenvoudige reden 

dat hij niet naar de vergadering kwam en 
geen enkele inzet voor het verenigingswerk 
toonde. 
De tijd dat oud-voorzitter dr H.J. van Eck 
de verzuchting slaakte dat in Ede maar bitter 
weinig dorpsschoon te vinden is. Hij was al 
blij met het behoud van huize Kernhem. 
De tijd dat verhalen van sprekers als de 
heren J. de Nooy en M. Wiegeraadt over het 
Ede van hun jeugd hoogtepunten vormden 
in het verenigingsleven, zeker wat de 
publieke belangstelling betrof. 
De tijd dat notaris Fischer voor het raam of 
in de deur staande, getooid met een kalotje 
en zuigend aan een “lange Goudse”, eerbied 
afdwong. In ’t voorbijgaan namen velen diep 
de pet af voor de bewoner van het Fischer- 
huis. 

*Ontleend aan de editie van de Zandloper die 
bij het 60-jarig bestaan van de Vereniging Oud- 
Ede verscheen. 

  

  

Nieuws uit andere musea 

Lunteren 

In de tweede helft van juni wordt het museum van de Vereniging Oud Lunteren geopend. Het 
verleent onderdak aan een vaste expositie rond het thema: De Geschiedenis van Lunteren, van 
prehistorie tot heden. Voorts zal er ruimte zijn voor wisselexposities. Ook kan alvast worden 
meegedeeld dat op de oud-Lunterse dag (30 augustus) in het museum een fototentoonstelling is 
over het Lunteren van vroeger. 

Bennekom 

In het Kijk- en Luistermuseum, waar een interessante verzameling mechanische muziekinstru- 
menten te bewonderen en te beluisteren valt, bevindt zich een unieke ouderwetse manufactu- 
renwinkel. Deze heeft na 1860 ongeveer een eeuw lang deel uitgemaakt van het winkelbestand 
van Zutphen. Er is een complete voorraad textiel aanwezig, van boezeroen tot kantmuts. De 
bezoeker aan dit museum ervaart dat ook de Bennekomse geschiedenis er wordt belicht. Er is 
een stijlkamer en opvallend zijn o.m. evenzeer de oude landbouwgereedschappen en archeolo- 
gische voorwerpen. Van midden juni af biedt het museum ruimte aan particuliere verzamelin- 
gen, van opgezette dieren tot modelvoertuigen. Tenslotte wijzen we op de mogelijkheid dat men 
in het Kijk- en Luistermuseum kan worden rondgeleid; een leerzame “excursie” duurt ruim een 
uur. 
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Wekelijks hebben wij 

voor onze klanten 

Een keur aan bloemen 

en planten 

En voor struiken 

en bomen 

Kunt u ook gerust 

bij ons komen   
  

Kwekerij A. van der Meijden 

ochaapsweg 80 - Ede - Telefoon (08380) 15615 
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GLASSCHADE HERSTELLEN 

JANSEN v/h de NOOY bellen 

Telefoon: 16308 

tevens verkoop en plaatsing van alle soorten glas. 

SPIEGELS en GESLEPEN GLASPLATEN 

ISOLATIEGLAS van THERMOPANE - POLYGLAS 

of aluminium voorzetramen. 

GLASHERSTEL JANSEN v/h de NOOY 

Bettekamp 13 Ede - Telefoon: 16308 

  

  

  

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 

buitenwerk, sauswerk, sierpleister, sigmulto, behangwerk 

en andere schilderswerkzaamheden. 

Voor informatie naar: 

JANSEN 

Bettekamp 13 EDE 

Telefoon: 16308 

   



  

  

  

Bankieren op z’n best bij een all-round 
bank: de Gelders-Utrechtse Spaardank 

De Gelders-Utrechtse Spaarbank is een regionaal 

opererende bank waar u voor alle bankzaken terecht kunt. 
Als particulier maar ook als zakenman. Tegen uiterst 

concurrerende voorwaarden. En met een zeer snelle 

service. 

Ee 

gelders-utrechtse & 
spaarbank 

Voor al uw bankzaken KN if 
Gelders-Utrechtse Spaarbank — “aa 

      

  

  
sinds 1939 ‚ 

Tuinplanten Bielzen 

Tegels Graszoden 

Grond Hout - enz. 

  

OOK TUINAANLEG 
Kalverkampweg 3 EN RENOVATIE 
6718 WJ Ede 

Tel: 13835 

  

 


