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GLASSCHADE HERSTELLEN 

JANSEN v/h de NOOY bellen 

tel: 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 tel.: 16308 

KA HHRARRHRRHRRARHAARAHARRHRH HA 

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 

buitenwerk, sanswerk, sierpleister, sigmulto, 

behangwerk er andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar ; 

JANSEN 

Bettekamp 15 - Ede 

tel. 16308 

  
 



DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: D. de Nooy, Wagenaarlaan 16 - Ede 

      

.tel.: 12378, 

Sekretaris : J, Clant, Amsterdamseweg 34 - Ede 
tel, : 15997. 

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

ERE-LEDEN H.M. Oldenhof 
J, de Nooy 

MUSEUM-ADRES Museumplein 7 - Ede, tel.: 19554. 

CONTRIBUTIE De minimale contributie bedraagt f 15, — 
per jaar, over te maken op postrekening 
3994268 van de penningmeester Oud-Ede, 

REDAKTIE van de ZANDLOPER 

- J. Das, Weerdestein 205 -— Ede, tel.: 17052. 
- Mv E‚ Hendriksen, Wilterdinkstr 7 - Ede, tel.: 13074. 
- B.L. Jager, Museumplein 5 - Ede, tel.: 17476, 
—- À. van Leest, de Zoom 20 - Ede, tel.: 11419. 
- S.J. Ouwendijk, Nettelhorst 43 - Ede, tel.: 15252, 

Eindredaktie: S.J. Ouwendijk. 

Alle kopy voor de Zandloper gaarne inzenden aan het redak- 
tie-adres: Redaktie Zandloper, Museumplein 5 - Ede. 

  

VERANTWOORDING VOOR GEPUBLICEERDE TEKSTEN 
De redaktie van de Zandloper 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 kopy hebben ingezonden. 
Ook kan de redaktie geen verantwoording nemen voor het 
bij een ingezonden artikel niet vermelden van de bron, etc. 

      
     



NIEUWE STATUTEN 

Aangezien de statuten van onze vereniging ''Oud-Ede'' hoog 
nodig toe zijn aan verniewing, heeft het bestuur hiervoor 
een concept laten maken. 
Dit ontwerp zal eerst in het bestuur worden besproken, 

waarna de notaris de definitieve concept-tekst zal opstel 

len. 
Op dinsdagavond 7 november a.s, zal in een ledenvergade- 
ring moeten worden beslist of de leden zich met de inhoud 

kunnen verenigen. 
Voor diegenen onder u, die van de inhoud kennis willen 

nemen, zullen de ontwerp-statuten in de week, vooraf- 

gaande aan 7 november, in het Museum ter inzage liggen. . 
(openingstijden van het museum: maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 12,00 en van 14.00 tot 16.00 uur, zaterdag 

van 14.00 tot 16,00 uur). 

Tijdens de ledenvergadering (7 november a.s.) kunt u dan 

uw eventuele op- of aanmerkingen (bij voorkeur schrifte- 
lijk) kenbaar maken. 
Op deze wijze hopen wij met uw aller medewerking nieuwe 
statuten te maken, die dan weer menig jaar kunnen mee- 

gaan. 
Noteert u dus vast de 7e november a.s. ; het is erg be- 

langrijk ! 
Met een aantrekkelijk programma willen wij de rest van de 

avond vullen, maar daarover hoort u nog nader. 

Komt met grote getale op 7 november 1978 naar de ''Open 

Haard''. Aanvang 20.00 uur. 

MEDEDE LINGEN 
  

Vereniging Oud-Bennekom : 

Op dinsdag 31 oktober 1978 in gebouw De Brink te Bennekom 
een lezing door mevr. G.H.J. van Hees-Sino over 
"Nederlandse Klederdrachten''. 

2



OUD-EDE 
  

Nao alle druktes op de beurs waorover ik jullie veurige 
keer het verteld -'t was iezig zo muui as ik daorna was- 
he'k gelukkig weer op m'n eige stee wat op aojem kunnen 

komme. 
Daorum ha'k gedocht om noe us wat te vertelle wat een 
mins zoal kan beleve in 't museum. 
Om mee te beginne, d'r zin toch weer veul minse bie mien 
komme kieke, veural veul vrêemde van buute Ee, Ik geleuf 
wezeluk waor, dat onze folder die het V, V.V. an de vakan- 
tiegaste uutdeelt de minse anmoedigt om ok us in het mu- 
seum te komme. 
En ik het d'r sosms bar schik um gehad saome mit Har- 
reme, die niet zo veul terugzeit, mer soms toch mit mien 

wel de kop schut. 
D'r waore meraokel veul fietsers, ruum 600 -verduld as 
ut niet waor is- die binne kwamme um een stempel te 
haole. Veulachtig kwamme ze dan geliek binne om te zien. 
Ze ginge dus niet alleen naor de kontrole, nei, de meeste 
bleeve mit veul belaangstelling rond scharrelen. Ze keke 
naor 't vlasspinnen en het mutseplooie. 
Den heer Diepeveen het ik heure vertelle dat een kêel naor 
binne kwam mit een heule staopel kaorte om te laote stem- 
pele. Laot die kêel geliek weer naor buute holle en alle 
minse die ie bie zich hat zegge: 't is binne hardstikke 
mooi, daor motte we eerst gaon kieke. 
Nog aordiger is het verhaol dat ok wezeluk waorgebeurt is: 
Daor kwam op een daag een deftig mins naor binne. Ut 
bleek een daome te zin, helemaol uut Amerika. 
Laot ut noe een achter- achter- achternicht zin van ene 
familie Tijsseling, die heel vrogger -zo rond 1750- op de 
Doesburgermeul he'n gezete. 
En verduld nog an toe, ze had een hele levensbeschrieving 
bie zich van de familie, We he'n van de gelegenheid ge- 
bruuk gemaokt um der een afdruk van te kriege. 
Jullie wete wel, zo'n kopie van foto of hoe ze zoiets ook 

neume tegeswoordig. 
Wat kan een mins soms al niet mee make in het museum. 
Harreme het er teminste een pruum extra veur achter de 

kieze gestoke....... | 
Veerder was d'r een Belgisch paor, waorvan de ouwers 
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vrogger in de mobilisaotie van veertien-achttien in een 

Belgisch vluchtlingekamp op de Ginkel hadde gezete. 

We hen d'r geliek de here de Nooy en Wiegeraot bie ge- 

haold. 

  
    !Het Belgische vluchtelingenkamp op de Ginkel’ 

Mer noe is der toch nog een vraog gebleve,............« 

Is t'r in EE nog iemand die in dat kamp Marie d'Hondt en 

Leon Bultheel hebbe gekend? 

Mochte jullie iemand wete die zich die naome kan herin- 

nere, wille je dat dan melden an de minse in het museum, 

dan kunnen we die lui weer een bietje veerder hellepe. 

Maor dan motte jullie wel doen wat je beloove. 

Want lest was t'r een kêel en die zei dat ie nog een me- 

raokels mooi aambeeld tuus had staon. Hij beloofde het 

veur het museum te zulle brenge.. Dat ha'je gedocht. 

Hij mot nog komme, we he'n um nog steeds niet gesien. 

Moeder de vrouw wil het zeker niet kwiet, 

Mer ze kunne zo'n ding ok gerust in bruukleen geve.



Het blieft dan eigedom, mer d'r kunne dan teinminste ok 
ander minse naor kieke en van geniete. 
Over kieke gesproke. Sommige minse zien dinge bie ons, 
mer begriepe ut vaok niet. Noe mok eerluk sien; ik snap ok 
nie alles. Veural ouwe dokumente niet, Daorum was het 
verrekt aordig dat d'r van de zoemer een mins binnestapte 
die de tied en ok zin had zo'n oud stuk over te schrieve in 
begriepelukke taol. 
Ut ging um een bewies van schenking uit 1675, Jullie be- 
griep dat da niet makkeluk leest. Noe, dat mins het ut veur 
ons omgezet in veur ons weer leesbaore taol. 
Jullie gegriepe hieruut dat d'r ok vandaog nog hardstikke 
aordige minse zin. Dat neum ik nog een echte daome. 
Zelfs Harrema had d'r schik van, went noe kos ik ut hum 
ok veurlese, 
Noe mot ik jullie nog wat vertelle. Ik gao mit Harreme een 
weekje logere. Ze hen ons gevraogd in 't Veen op de beurs 
te komme in de staand van meneer Spies. 
‘t Is een hele tie geleje, dat ik mit Harrema in 't Veen was. 
Daarom hoop ik nog wat ouwe bekende te zien. 
Beste minse, jullie het zo weer es kunne verneme dat ut 
in't museum een veul levendiger boel is dan ze vaok denke. 
En wezeluk waor, er gebeure in ons eigenste museum vaok 
ontersaante dinge, waor ik mit Harreme veulachtig en 
aokelukke schik um hebbe, 
Dit was't veur vandaog. Minse overleg ut. Hou je een 
bietje bedaord, daor wur je makkelukker wat ouwer mee. 
Het goeie en de groete van jullie 

MIENTJE UUT OUD EE. 

HERINNERING 

Vergeet u het niet ? 
Dinsdag 7 november 1978 ledenvergadering in het gebouw 
"De Open Haard'', 
Aanvang: 20.00 uur.



IETS OVER DE BUURT "EDE-VELDHUIZEN" 

Gaarne wordt hierbij voldaan aan het verzoek van de re- 

daktie van de Zandloper om iets te schrijven over de 

buurt '"Ede-Veldhuizen''. 

  

Van de papieren over de buurt Ede-Veldhuizen is nogal wat 

bewaard gebleven. Het oudste aanwezige buurtboek (van- 

ouds genoemd buur- of buirboek ) dateert van het jaar 1596. 

In dit buurtboek werden de beslissingen vastgelegd van de 

buurtspraak. 

Moeilijkheden bij opsporing en handhaving van oude rechten 

heeft er toe geleid dat de rechten schriftelijk werden vast- 

gelegd. Daarin komt nogal eens de term voor ''als van 

olds'', | 

Aan de hand van de buurtboeken kan de rijke geschiedenis 

van de buurt, alsmede de ontwikkeling van het dorp Ede 

worden bestudeerd. 
Bekend is, dat het dorp Ede in 1570 al 31 huizen telde en 

dat er in Veldhuizen 26 huizen aanwezig waren. 

De boeken werden in een kist bewaard, Deze kist met in- 

houd is jarenlang zoek geweest. 
Door het speuren van bestuursleden van de vereniging 

Oud-Ede in de kerkelijke archieven is deze kist gelukkig 

veer voor de dag gekomen. Wellicht is het maar gelukkig 

lat de kist tussen de kerkelijke archieven is terecht ge- 

komen. Wie weet wat er mee was gebeurd indien iemand 

de kist thuis zou hebben bewaard, 

Tot op heden wordt nog jaarlijks ''Buurtspraak'' gehouden 

en hetgeen daar wordt besproken en besloten wordt nog 

steeds in het buurtboek aangetekend. 

Uit de agenda voor de buurtspraak blijkt echter wel hoe- 

zeer de invloed van de Buurt is afgenomen. 

In de Buurt bezat de Edese gemeenschap vanouds een vorm 

van geordend samenleven, die in de middeleeuwen en mis- 

schien wel in de vroegste middeleeuwen al is ontstaan. 

De samenlevingsvorm is te vergelijken met marken, wa- 

terschappen, polders, etc. 
Gemeenschappelijke belangen als waterlozing, wildkering, 

beheer van gemeenschappelijke gronden, etc, brachten de 

mensen bij elkaar. 
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Op de vergaderingen van de geërfden, ''de Buurtspraak'', 
werden de verordeningen vastgesteld en de boeten bepaald 
bij het niet naleven daarvan. 
Er werden tevens personen benoemd, belast met het toe- 
zicht op de naleving van de vastgestelde verordeningen. 
In de 18e en in het begin van de 19e eeuw werd de taak van 
de Buurt overgenomen door het Ambt en door de gemeente, 
waardoor van lieverlede de invloed van de Buurt verdween. 
Zolang het gemeenschappelijk bezit in de vorm van de hei- 
develden bestond, bleef de belangstelling van de geërfden 
bestaan. 
De wet op de marken maakte het mogelijk om de gemeen- 
schappelijke bezittingen te verkopen of de rechten af te ko- 
pen. | 
Rond de eeuwwisseling besloot de Buurtspraak om de 
gronden ten zuiden van de weg Ede-Arnhem te verkopen en 
de gronden ten noorden van deze weg in erfpacht uit te ge- 
ven aan de Staat der Nederlanden. 

In de erfpachts-overeenkomst werd een bepaling opge- 
nomen, dat tot 1921 de Staat zoveel van de gepachte terrei- 
nen kon kopen als was gewenst en wel voor de prijs van 
f 150, - per ha. met een gelijktijdige vermindering van de 

erfpachtscanon. 
In 1902 werd het recht van inning der erfpachtscanon voor 
ruim f 55.000, - verkocht aan Graaf Bentinck. | 
Voor 1920 maakte de Staat gebruik van deze mogelijkheid 
tot aankoop, zodat alle terreinen uiteindelijk eigendom 
werden van de Staat der Nederlanden. 
Over de rechten van de geërfden was in de erfpachtsover- 
eenkomst een bepaling opgenomen omtrent het schapen- 

weiden en het plaggenmaaien. 
Hierbij was bepaald, dat deze rechten gehandhaafd zouden 
blijven, ook na verkoop van de terreinen. 
"Zolang de heide voor militaire doeleinden wordt gebruikt, 
behouden geërfden de rechten van schapenweiden en plag- 
gemaaien ter dikte van 3 cm, alleen op de daartoe door de 
Staat der Nederlanden aan te wijzen plaatsen''. 
Deze bepaling maakt het mogelijk om tot het jaar 2000 (de 
duur van de erfpacht), genoemde rechten uit te oefenen. 
In 1920 werd door de Garnizoenscommandant de gehele 
heide als zodanig aangewezen.
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Het omkaderde gedeelte geeft ongeveer aan, het deel van 

Veldhuizen dat momenteel behoort tot de bebouwde kom van 

de gemeente Ede.     
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De zin van het voortbestaan van de Buurt is dus gelegen in 
de mogelijkheid tot uitoefening van deze rechten. 
Daardoor kan de vrije toegankelijkheid van de heide ook 
worden gewaarborgd. 
Wellicht is door het bovenstaande ook de belangstelling ge- 
wekt voor de Buurt, 
Zo ja, dan volgen hieronder voor de geachte lezer uw 
rechten. 

ledere eigenaar van een huis en erve of van een bunder 
bouw- of weiland, staande of gelegen in de Buurt is stem- 
gerechtigd en geërfde. 
De stemgerechtigde geërfden houden gewone Buurtspraak 
tenminste eenmaal per jaar op de derde donderdag van 
september. 
Het Buurtbestuur bestaat uit een Buurtrichter en vier 
Buurtmeesters. 

De Buurtmeesters, van welke er twee in Ede en twee in 
Veldhuizen moeten wonen, worden gekozen uit de stemge- 
rechtigden voor de tijd van zes jaren. 
Aan het Buurtbestuur wordt een Buurtschrijven toegevoegd. 
Het dagelijks toezicht op de eigendommen der Buurt (thans 
nog een bosje in Doesburg) en op de werkzaamheden die 
voor de Buurt verricht worden, wordt opgedragen aan een 
scheuter, de Buurtscheuter. 
Zij die meer willen weten over de geschiedenis van de 
Buurt, worden verwezen naar het in opdracht van de Buurt 
geschreven boek ''Rond de grijze toren'', 
De heer L.C. Schreuders, in leven hoofd van de Hervorm- 
de school aan de Kraatsweg, schreef dit zeer leesbare 
boek, Het is te koop aan de balie van het Museum Oud-Ede. 

J. Stomphorst, 
buurtschrijver. 

HERINNERING 

Vergeet u het niet ? 
Dinsdag 7 november 1978 ledenvergadering in het gebouw 
"De Open Haard''. 
Aanvang: 20.00 uur. 

10 

   



MUSE UM-HISTORIE 

deel 2: ''De laatste bewoners” 
  

De laatste bewoners van de ''Driehoek!'. 

In de inleiding heeft u in het vorige nummer kunnen lezen 

hoe het boerderijtje aan de Driehoek door ''Oud-Ede!' werd 

aangekocht, | 
Van het gebouwtje is niet met zekerheid te zeggen hoe oud 

het is. 

De oudste jaargang van het gemeentelijk kadaster stamt 

uit 1831 en daarin wordt het al beschreven. 

Bekend is, dat Klaas Hendriksen het boerderijtje in 1868 

kocht van ene Hendrik Hendriksen. Of deze mensen tami- 

lie van elkaar waren is niet te zeggen. 

Deze Klaas Hendriksen was getrouwd met Beertje Koudijs 

en hun huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, achter- 

eenvolgens Woutertje, Egbert, Willem, Giesbertje en Ger- 

rit. 

Vader Klaas was in dienst van Baron Bentinck van Middach- 

ten en werkte in de bossen, welke eigendom waren van de 

baron. 

Hendriksen was bij de bevolking een gezien man, Voor een 

zacht prijsje kon hij de mensen helpen aan slieten en bone- 

staken; in die dagen zeer gewilde artikelen. 

Moeder Hendriksen is in 1898 overleden, hetgeen tot ge- 

volg had dat Woutertje haar dienst in Bennekom, waarover 

straks iets meer, moest opzeggen om thuis voor de huis- 

houding te komen zorgen. 

Klaas Hendriksen heeft zijn vrouw vijf en twintig jaar over- 

leefd en is in 1923 op 94-jarige leeftijd overleden. 

Woutertje, of Woutje zoals ze kortweg werd genoemd, had 

zich al op zeer jeugdige leeftijd verhuurd bij de familie 

van Dalen in Bennekom. Ze verdiende er f 80, - per jaar en 

had daarnaast kost en inwoning. 
Eens in de veertien dagen had ze een vrije zondag; dan 
ging ze meestal naar huis, Om het geld van de Stoomtram 

uit te sparen, ging ze dan in een sukkeldratje van Benne- 

kom naar Ede en 's avonds weer op dezelfde manier terug. 
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Egbert trouwde in 1890 en begon op de Stationsweg en later 
op de Bunschoterweg een groente-kwekerij, waaruit later 
de zo bekende Zaad- en Plantenhandel is ontstaan. 
Ook Giesbertje trouwde en vertrok met haar man naar Nij- 
megen; voor die dagen een hele emigratie. 
Nij het overlijden van vader Hendriksen bleven dus de drie 
ongetrouwde kinderen achter: Woutje, Willem en Gerrit, 
Zij zouden de laatste bewoners zijn van het boerderijtje 
aan de Driehoek, voordat de vereniging ''Oud-Ede!'' het als 
museum in gebruik nam. 

Alles ging op de oude voet verder. Had iedereen toen al een 
gaslamp en een kolenfornuis, bij de Hendriksen bleef het 
zoals het was. 
Zij hielden het op het open vuur met de ijzeren plaat met 
het hangijzer, waar afwisselend de waterketel of de kook- 
pot aan werd gehangen. 

   



Op de deel was kaarsverlichting en in de kamer hing een 

snotneus, 

De enige verandering bestond daar uit, dat Willem als de 

oudste man in huis nu ook de beste plaats bij het vuur innam 

en dat Woutje in de enige bedstee die er was (in de kamer) 

kon gaan slapen. 
Alle drie bleven ze vrijgezel, ook al offerde Woutje zich 

hierdoor wel op voor haar broers, Ze had namelijk verke- 

ring met een meelhandelaar uit de omgeving van Barneveld, 

die haar trouw elke woensdagavond en zondagmiddag kwam 

opzoeken. 

Elk voorjaar vroeg hij haar ten huwelijk, maar Woutje 

heeft deze huwelijksaanzoeken steeds afgewimpeld met de 

worden: ''Misschien volgend jaar, als één van de broers 

een vrouw heeft''. Ze wilde haar broers niet zomaar in de 

steek laten. 
Maar Willen en Gerrit liepen niet zo hard; ze wilden geen 

blok aan het been, 

Na vijf en twintig jaar gaf de meelhandelaar het op. In voor- 

zichtige woorden heeft hij Woutje toen maar te kennen ge- 

geven dat hij van een verdere omgang afzag. 

Het drietal werkte elk op eigen terrein, van de vroege mor- 

gen tot de late avond. 
Woutje deed het huishouden en de bloementuin; ze verzorgde 

de kippen en de konijnen. Ze verkocht de eieren en: maakte 

het deeg klaar voor het roggebrood dat het drietal at en dat 

steeds werd gebakken bij bakker Janus Knoops. 

Willem was tuinman bij freule van Lynden, die de villa 

Casselay bewoonde. Hij verzorgde daar de groenten- en 

vruchtentuin. 

Thuis zorgde hij voor de hof achter de boerderij en de op- 

brengst daarvan, voorzover niet bestemd voor eigen ge- 

bruik, werd door hemzelf aan de man gebracht. 

Wanneer er bijvoorbeeld een rijke frambozenoogst was ge- 

weest, zag men hem wel lopen met een kom vol sappige 

vruchten, die netjes met een hagelwitte doek was afgedekt, 

meestal op weg naar de vaste afnemers. 

Gerrit, in de volksmond meestal Gaart genoemd, was er 

meer voor het zwaardere werk. 

Samen met de getrouwde broer Egbert had hij van Jonkheer 
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Sandberg een lap grond gekocht aan de Schoolstraat, Deze 

lap grond werd ook wel "De Peerdekuul'' genoemd. 
Egbert bewerkte zijn eigen gedeelte en de rest van het stuk 

grond was voor rekening van Gerrit. 
Van de twaalf maanden per jaar bracht Gerrit er zeker wel 

tien door op zijn grond, meestal vergezeld van een venijni- 

ge keeshond. 
In de wintermaanden had Gerrit nog een andere taak, name- 

lijk 'spekroken''. 

Vele mensen slachtten dan een varken, maar er was nie- 

mand die het spek zo goed kon roken als Gerrit. 

Die rookte wel niet goedkoop -twee gulden per varken- 

maar dan kreeg je daarvoor ook mooi glanzend en smake- 

lijk rookspek. | 
Gerrit gebruikte voor het roken meestal berkehout. 
Als je dan gezellig bij het open vuur zat hoorde je steeds 

een druppel vet in het vuur vallen, hetgeen een sissend ge- 

luid veroorzaakte. 

Eén ding deden ze alle drie en dat was de koe Mientje te 

eten geven. 

Op een gegeven ogenblik had Mientje een kalf gekregen en 
ze gaf toen zoveel melk, dat ze eigenlijk wel iets extra's 

verdiende. Dat gebeurde dan ook, maar het dier werd op 

een bepaald moment zo vertroeteld, dat ze begon dicht te 
groeien en tenslotte bijna geen melk meer gaf. 
Toen kwam er op zekere dag een buurman die hen aanraad- 

de om het dier maar te verkopen voordat het daarvoor te 
laat zou zijn. 
Dat ging echter niet zo gemakkelijk. Zoveel vlees kon een 

slager niet in Êêên keer verwerken. 
Tenslotte hebben de slagers Hartman en Holtrust het dier 
maar samen opgekocht en werd Mientje naar de slacht- 
plaats van slager Hartman geleid. | 
De slagers hebben achteraf van deze. aankoop geen berouw 
gehad, want in zeer korte tijd was het vette vlees uitver- 
kocht. Iedereen wilde wel een stukje vlees van de koe van 

Woutje hebben. 

Zo woonden de laatste bewoners van de boerderij aan de 
Driehoek, het latere museum ''Oud-Ede'!'. 

Maar ook voor hen kwam er een eind aan hun bestaan: Wil- 

lem overleed in 1935. 
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Op het land is hij niet goed geworden en enkele dagen later 

is hij gestorven. 
Woutje overleed in 1936 en Gerrit is in de oorlog overleden. 

Over de hond ontfermde zich mevrouw van Gestel en van de 

twaalf katten die er bleken te zijn, werden er tien maar op- 

geruimd. 
De bezittingen werden verkocht: De boerderij, zoals bekend 

aan de vereniging ''oud-Ede'' en de grond aan de School 

straat (de Peerdekuul) aan de heer J. Versteeg, die er een 

boomgaard van maakte. 

"Oud-Ede'' heeft inmiddels het pand al weer verlaten en 

aan de gemeente verkocht. 
Op de plaats van de boomgaard staat nu het nieuwe gemeen- 

tehuis van Ede. 
Wat vroeger de 'Peerdekuul'' was, daar werken nu de ge- 

meente-ambtenaren als paarden. 

(wordt vervolgd) 

BOEKENNIE UWS 

Binnenkort zal in druk verschijnen deel II van het boek 

"ZO WAS EDE'', geschreven door Henk Nijenhuis. 

  

PRIJSCOURANTEN, CATALOGI, etc. 

De museumcommissie stelt zich voor om t.z.t. eens een 

overzicht te kunnen samenstellen over het prijsverloop van 

diverse gebruiksartikelen in de loop der jaren. 

      

Hiervoor zou zij gebruik willen maken van prijscouranten, 

prijslijsten, reklame-drukwerk, catalogi, etc. 

Bij voorkeur materiaal waarop behalve de verkoopprijs, 

ook een afbeelding van het artikel staat afgedrukt. 

Wie van de leden kan ons hierbij helpen; wie heeft dergelij- 

ke naslagwerken nog voorhanden en is bereid deze aan het 

museum af te staan. 
Ook reeds verouderde exemplaren zijn welkom, mits er 

maar een datum op vermeld staat. 

Graag inleveren aan de balie van het museum. 
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LIJST VAN NIEUWE LEDEN, bijgewerkt t/m 31 juli 1978, 

Andel, P van 

Bakker, HAA 
Bakker, T 

Bor, mv 

Bos, WJM 

Broekhuis, GJ 

Burgers, HW 
Ellen, mv H 

Groen, mv 

Gijsbertsen, mv HA 
Haanappel, R 
Jansen, JC 
Kaa, EJ vd 

Klein-Obbink, mv H 
Klooker, F 
Oosterhof, RH 

Roda, AB 

Roda, AJC 

Roelofsen, H 
smets, mv JE 

Spies, FE 

Waayenberg, J 
Weijland, J 
Wieringa, AO 

  

Amsterdamsewg 40 - Ede 
Buurtmeesterwg 72 - Ede 
Valkestein 435 - Ede 
Beatrixln 7 - Ede 
Amsterdamsewg 42 - Ede 
Arkelstein 4 - Ede 
Buurtscheuterln 89 - Ede 
A v Schendelln 5 - Ede 
Albertine Agnesln 33 - Ede 
Korendijk 6 —- Middelburg 
_Amsterdamsewg 48 - Ede 
Bospoort 51 - Ede 
Verl Maanderwg 11 - Ede 
Diedenwg 6 - Bennekom 
Arnhemsewg 68 -— Ede 
Amsterdamsewg 32 - Ede 
Lijsterbesln 13 - Hilversum 
Parkwg 198 - Voorburg 
Schabernausewg 1 - Ede 
Weerdestein 363 - Ede 
Beatrixln 45 - Ede 
Verl Maanderwg 2 - Ede 
Diepenbrockln 31 - Ede 
Luijnhorst 402 - Ede 

TESTAMENTAIRE BESCHIKKING of LEGAAT 
  
    

  

Natuurlijk wensen wij onze begunstigers van harte een erg 
lang leven toe. 
Echter aan hen die onze vereniging bij testamentaire be- 
schikking of bij legaat wensen te gedenken, willen wij de 
volgende formule aanbevelen: | 

"Ik verklaar hierbij -vrij van rechten en kosten- te lega- 
teren aan de "Vereniging Oud-Ede'', gevestigd te Ede, via 
haar penningmeester, de heer J. Smit - Arendshorst 29 te 
Ede. 

de som van f ....... 
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ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

  

       

    

* Hout * Wij geven U een 

«B dj deskundig advies 
oar 

*_ Triplex * Bezorgen 

| ratis 
* Schroten s 

* Wandplaten 

* Deuren 

*_ Draadmateriaal 

* Keukens   
* Kasten 

* Gereedschap 

* [IJzerwaren 

* Verf (vervetal .) 

  * Schildersgereedschap 

* Wandweefsel 

* Schuimvinyl 

*_Rambe assortiment 

* Autolakken 

* Beitsen, lakken, lijmen enz. enz. 

Dit alles natuurlijk bij 

DOE-HET-ZELF MARKT 

ELBERT JANSEN V/H DE NOOY 

KOLKAKKERWEG 65-6/ 

EDE. TELF. 08380-11680



  

  
  

DE SPAARBANK VOOR EDE 

ANNO 1872 BONDSSPAARBANK 

De ovdste financiële instelling in Ede, 

die ondanks haar leeftijd met jeugdig élan 

actief blijft met een aan vandaag aangepaste 

dienstenpakket ook voor U ! 

n Bondsspaarbank, moderne gezinsbank voor 

alle bankzaken en verzekeringen. 

Reeds sedert 1872 de vertrouwensinstelling van 

vele duizenden spaarders. 

Hoofdkantoor Telefoonweg hoek Maandereind. 

Vijf kantoren in Ede. 

Tien kantoren in de gemeente. 

Telefoon 19020 Giro 821000 

ss Wenn: 

Í 
Í i DE S ‚_—-2PAARBANK VOOR EDE 

  

  

   


