
de zandloper 
periodieke uitgave van de vereniging Oud-Ede 

verschijnt elk kwartaal 

Je JAARGANG nr. 2 JUNI 1981 

      
  
     
      
  

  
  

  

e
e
 

   



  

  

  

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 

KRK KAARAAK AKAH HHKHRH HA 

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 
buitenwerk, sanswerk, sierplcister, sigmulto, 
behangwerk en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar ; 

JANSEN 

Bettekamp 13 - Ede 

tel: 16308 

  

  

  
  

  

  

  

 



  EN — zn 

de zandloper 
periodieke uitgave van 

de vereniging OUD-EDE 

Je JAARGANG = nr. 2 
JUNI 1981 

  

DAGELIJKS BESTUUR vereniging Oud-Ede 
  

voorzitter: D. de Nooy, Wagenaarln 16 
6711 GB Ede-Gld 

tel.: 123/3. 

J. Clant,Amsterdamsewg 34 

6712 GJ Ede=6 Td 
tel.: 15997. 

penn.mr. : J. Smit, Arendshorst 29 
6714 LV Ede-Gld 
tel .: 32462. 

H.M. Oldenhof, 

J. de Nooy. 

sekretaris: 

ERE-LEDEN 
  

MUSEUMADRES Museum Oud-Ede, 
Museumpln 7 

6711 NA Ede-Gld 
tel.: 19554, 

De minimale contributie 
bedraagt f 15,- per jaar, 
over te maken op postrek. 

3534268, t.n.v. de pen- 
ningmeester van de ver- 
eniging Oud-Ede te Ede. 

REDAKTIE van het blad DE ZANDLOPER 

  

CONTRIBUTIE 
  

  

mv E. Hendriksen, 

Wilterdinkstr 9 

6712 EB Ede-Gld 

tel. 13024, 

J. Das, Weerdenstein 205 

6714 CP Ede-Gld 

tel.: 17052 (aug'81:39391 

HJ Nijenhuis,Molenstr 101 
6712 CT Ede-Gld 
tel.: 16838. 

eindredaktie, opmaak en lay-out: 

SJ Ouwendijk,Nettelhorst 
3, 6714 MA Ede-Gld 
tel.: 33089 

KOPY 

Alle kopy, bestemd voor opname in DE 
ZANDLOPER graag inzenden aan: 

      Redaktie DE ZANDLOPER, Museumpln 7, 

(6711 NA Ede-Gld wl 

   

BIJ DE VOORPLAAT 

  

Deze zomer zal de 25e Heide 

week worden georganiseerd. 

Daarom op de voorplaat een 

terugblik naar het eerste 

Heidefestijn in 1935. 

U ziet hierop een vervaar- 

digde praalwagen met Ede ín 

mintatuur. 
Onze voetbalclub, die al ja- 

ren achter de Watertoren 

speelde bouwde deze praal- 

wagen onder de naam: "Ede, 

residentie van de Heide- 

koningin. 
Wekenlang was men hier mee 

bezig, timmeren, plakken, 

verven en het resultaat 

mocht worden gezien. 

Helaas is de foto in de 

loop der jaren wat onduide- 

lijk geworden, maar uitge- 

beeld waren in elk geval de 

Grote Kerk, de markt, hout- 

handel Tulp en de Waterto- 

ren. Daartussen waren de 

nodige huizen en winkels 

neergezet.Via de gasfabriek 

liep een treintje naar het 

station Ede-Wageningen, ter- 

wijl de AKU-fabrieken het 

geheel afsloten. 

Voor de mooiste praalwagens 

waren prijzen beschikbaar 

van tien tot vijftig qulden. 

Aan wagenhuur en materiaal 

hadden wij van onze schamele 

zakcenten zo'n f 30,- moeten 
lappen, maar waren overtuigd 

zeker de eerste prijs in de 
wacht te slepen.



We zouden onze investeringen dus wel dubbel en dwars 

weer terugkrijgen. Wie had er nu anders zo'n uniek 
ontwerp. 
Helaas dacht de jury daar anders over; een wagen met 
simpelweg een paar schoven rogge en een aantal meis- 

jes zwaaiend met hark en gaffel ging onder de naam 
“Oogsttijd'' met de grootste buit strijken en wij wer- 
den met onze unieke wagen afgescheept met een tientje. 
Begrijpelijk, dat het volgende jaar bij ons de animo 
volkomen was verdwenen. 

Voor de aardigheid volgen hier nog even de namen van 

een deel van de ‘harde werkers!'' op deze foto, waarvan 

er inmiddels helaas al diverse niet meer in leven zijn: 

v.l.n.r.: W. Hey = J. v.d. Meijden - D. Schoonderbeek 
als de gemeentebode = J. Prins - H.J. Nijenhuis -— 
A. v.d. Hoeve = Ih. Deijs = H. v.d. Vlag - de Kruijff 

als burgemeester en R. de Bondt. 

H.J. Nijenhuis. 

VERANTWOORDING VOOR GEPUBLICEERDE TEKSTEN 
  

De redaktie van De Zandloper is u zeer erkentelijk voor 
al uw bijdragen in de kopy. 

Echter, de verantwoordel ti jkheid voor de inhoud van his=- 

torische en technische gegevens blijft uitdrukkelijk 
voorbehouden aan hen, die de betreffende kopy hebben 
Ingezonden. 

Eveneens kan de redaktie geen verantwoording op zich 

nemen voor het eventueel niet vermelden van de bron ed. 

bij het plaatsen van ingezonden stukken en artikelen. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT DE ZANDLOPER 
  

Uit De Zandloper mag niets worden overgenomen, zonder 
vooraf daartoe een schriftelijke toestemming van de re- 
daktie te hebben verkregen. 
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VERSLAG VAN DE ONLANGS GEHOUDEN JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING '"'OUD-EDE'', 

Op dinsdag 28 april 1981 is de jaarlijkse Algemene Le- 

denvergadering van de vereniging Oud-Ede gehouden in 

gebouw ''De Open Haard’. 
Om 19.30 uur opende de voorzitter de vergadering en 

heette daarbij in het bijzonder welkom, de heer J. de 

Nooy, ere-lid van onze vereniging. 

De agenda werd vlot afgehandeld, al kwamen er bij het 

jaarverslag van de penningmeester diverse tongen los. 

    
  

De kascontrolecommissie voor 1972 zal bestaan uit: 

de heren R. van Dijk en A.J.M. Rooswinkel. 

De minimale contributie blijft gehandhaafd op f 15,- 

per jaar, al mag er gerust meer worden gegeven. 

Ter opvolging van wijlen de heer M. Wiegenraadt werd 

als bestuurslid benoemd, mevr. G. Scholtus-Pijpers. 

De reglementair af tredende bestuursleden, te weten 

mevr. E. Hendriksen en de heren D. de Nooy en J.Ctant, 

welke zich allen herkiesbaar hadden gesteld, zijn al- 

len herkozen, aangezien er geen tegenkandidaten waren 

aangemeld. 

De rondvraag leverde onder andere de volgende punten 

op: 

-het aantal leden bedraagt momenteel 640; 

-de jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op woensdag 

12 augustus a.s. en wel naar Lelystad en Enkhuizen; 

-er zal een cursus starten in Veluws schilderen en een 

cursus voor het maken van een oud-Veluws kostuum. 

Omstreeks 21.00 uur was de vergadering afgelopen en 

startte de lezing met dia's over aardewerk, door onze 

oud-plaatsgenoot, de heer A. Bruijn, archeoloog bij 

het R.0.B. te Amersfoort. De heer Bruijn is op dit ger 

bied zeer deskundig en met name op gebied van middel- 

eeuws aardewerk. 

Het was een erg boeiende vertoning en de aanwezigen 

hebben erg genoten, hetgeen in een dankbaar applaus 

resul teerde. 

Om 22.30 uur ging ieder voldaan weer huiswaarts. 

o-000 
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JAARVERSLAG van de MUSEUM-COMMISS IE 

Na het aanhoren van deze korte verantwoording over 1980 
zal het niemand verbazen dat het terugblikken de muse- 

um=commissie meer genoegen heeft verschaft dan de blik 

op de toekomst. 

Niet voor niets vermeldt het jaarverslag van de beide 

vaste museummedewerkers een aantal positieve uitdruk=- 

kingen als ''vreugde!' (over de resultaten van het achter 

ons liggende jaar), ‘‘dankbaarheid'' (voor het vertrouwen 
dat de museum=-commissie in hen stelt) en 'plezier!' (bij 
het dagelijks werk in de steeds drukker en voller wor- 

dend museum). 

De museum-commissie wil zich vanaf deze plaats nadruk- 
kelijk van dezelfde termen bedienen, maar ze dan wel 

terugkaatsen aan het adres van de heren Diepeveen en 

Nijdam zelf, want het sukses van 1980 is voor een groot 
deel te danken aan hun eigen inspanning en enthousias- 

me. Een klein applaus voor hen is dan ook goed besteed. 

In 1980 is het museum bezocht door niet minder dan 7516 

personen, groot en klein. Dit is een dikke 3000 (of te 
wel 75%) meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal 
groepen van scholen of verenigingen was ruim 2 keer zo 

veel als in 1979. Dit aantal steeg van 45 groepen naar 

100 groepen. 

Alhoewel die ruim 3000 bezoekers meer niet allemaal be- 
hoefden te betalen ( u weet toch dat leden van Oud-Ede 

op vertoon van hun geldige líidmaatschapskaart gratis 

naar binnen kunnen en dat er sinds kort een nationale 

Museumkaart bestaat, welke u voor slechts f 15,- per 

jaar een vrije toegang verleent tot nog eens 1/0 Neder- 

landse Musea), het voorzichtig en optimistisch door de 
penningmeester voor 1980 op f 2000,- begrootte bedrag 
aan entreegelden werd met een forse duizend qulden over- 

schreden. 
Dat was trouwens met nog een andere museumaktiviteit 

ook het geval: de verkoop van boeken en ansichtkaarten 

bracht ruim f 1100,- in het laatje, terwijl maar op 

f 500,- was gerekend. 
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Een derde opmerkelijk feit: In 1980 zijn in het museum 
maar liefst vier tentoonstellingen gehouden. 

-In april 1980 de nieuwe aanwinsten van 1979: 
=in mei 1980 de Oranje-tentoonstel ling; 
=in september 1980 de expositie over ''Sporen door de 
Gelderse Vallei'', in samenwerking met het Barnevelds 
Museum ‘'Nairac'!: 

-in december 1980 de ‘Nationale Feestrok''. 

Deze extra aktiviteiten leverden bijna de helft van het 
bereikte bezoekersaantal op. 
Verhoudingsgewijs brachter zij z0'n slordige f 1400,- 
aan entreegelden op. Op een paar honderd gulden na, 
hebben de tentoonstellingen zichzelf volledig bedropen. 

Ook in 1980 kon het museum weer een groot aantal waar- 
devolle of curieuze zaken verwerven. De lijst van 
schenkingen is indrukwekkend: twee volgetikte vellen 
met artikelen. 

Dit alles illustreert het medeleven van de leden en de 
sympathisanten van onze vereniging. 
De museumcommissie is alle goede geefsters en gevers 
heel erg dankbaar. In het museum is een groot deel van 
de aanwinsten nog te zien: heel ouderwetse voorwerpen, 
maar ook objekten die hier en daar nog wel in gebruik 
zijn onder het motto ‘wat je nu bewaart, hoef je over 
25 jaar niet meer met veel moeite te zoeken. 

Het lijstje met aankopen is heel wat bescheidener. Niet 
omdat er niets te koop zou zijn, maar omdat de museum- 
commissie voor verreweg het grootste deel uit een ver- 
standig slag mensen bestaat, dat weet, dat je geld 
maar één keer kunt uitgeven en dat dan ook met zeer 
Wijs beleid doet. De commissie weet dat er bezuinigd 
moet worden. Zowel de landelijke als de gemeentelijke 
overheid laat dat keer op keer ondubbelzinnig weten. 
De commissie vertrouwt er echter op, dat zij niet zelf 
het slachtoffer behoeft te worden van haar eigen zui- 
nig beleid, doordat in het reeds erg krappe budget nog 
eens opnieuw flink zal worden gesneden. 
Enig voorzichtig optimisme is in deze wel op zijn 
plaats: Ede wil uitgroeien tot een stad en wat is een 
stad zonder een eigen museum. Dat kan zelfs Ede zich 

Pd 
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niet veroorloven. 

De museum=commissie gaat daarom met uw aller steun mo- 
reel , maar ook materieel (doch ook leden van Oud-Ede, 
die nog wat vrije tijd over hebben om in het museum bij 
surveillance te assisteren zijn van harte welkom) voor- 

lopig welgemoed op het ingeslagen pad verder. 

de voorzitter museum-commissie, 
J. van Gent. 

LIJST VAN NIEUWE LEDEN, bijgewerkt t/m 6 mei 1981. 

B. Beukhof Reeenln 3 te Lunteren 

C. Bruijns Hoenderwg 15 te Ede 
L. Gaasbeek Ganzeweide 7/7 te Ede 

GJ Gerritsen Buurtscheuterln 64 te Ede 

G. Jansen Veenderwgq 22 te Ede 

S. Jonker Bunschoterwg 59 te Ede 
D. Navest Poortin 9 te Ede 

JJ Oosting Jultanaln 10 te Ede 

JH de Rijk Rijnsteeg 8 te Wageningen 
B. Schoonderwoert Schaferln 6 te Ede 
PC vd Steeg Middeneng 3 te Bennekom 

WA Timmermans Durendaal 49 te Ede 
mv PC Wessel-Riemens Arnhemsewg 78 te Ede 
mv G Westerik=- van Hattum 

Anna van Burenln 3/ te Ede 

Beste Minse, 

Jullie hen zeker wel in de kraante geleze, dat Oud-Ee 

heel noads druk is mit allerhaande nei-je zaoke. 

"Oud-Veluws pak! maake, ‘Veluws schildere'! en we hen 

een veurlichtingsaovend gehad over Veluwse kleder- 
drachte. 

‘t Spiet me iezig, da jullie 't nie as eerste in de 
Zaandloper hen kunne leze. 
Mer jullie motte me geleuve as ik zeg dat da welles 

nie aanders kan. | 

De Zaandloper komt mer ene keer in de drie maonde uut. 

En soms kriegt een mins wat in 't heufd as de Zaand- 

loper net uut is. En as je dan op de volgende mot 
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  voor museum Oud-Ede. | 

waachte, dan is ut veur bepaolde zaoke soms net te 

laot. 

Mer ik mot zegge da jullie de kraante iezig goed leze. 

Waant de opkomst veur de klederdrachte-aovond was heel 

merakel. 

En '‘t was nog wel zo heel noads waarm. 

Ut echtpaor 'Herbert'' uut Baarneveld het ons plaotjes 

laotte zien op een groat wit laoke. Daorteuge zei-je 

ze DIA's. 
Mins, mins, wa wis die keel der veul van. En wat waore 

die prentjes mooi. Heel noads. 

Ik Het tur veul van opgestoke. 

Der waore ok nog & kiendertjes in Ot en Sien-kleertjes. 

En die deje een veurdrachtje. -''De tevreden pop , 

heette ut. 

lezig mooi was dat. 

 



Vurders liette nog 6 aandere deeres en één meraokels 
knappe keel der eige bekieke in Veluwse dracht. 

En '‘t was van gien één krek gel iek. 
Noe ku-je ut geleuve of nie, mer vrouw Hendriksen en 

ik hen ons eigesgemaokte Oud Eesche pak ok angetrokke 

en we hen ons van alle kaante laotte bekieke. 
We wiere der riebelig van. 

Zoveul minse bie mekaor die maor naor je zitte te kie- 

ke. Da zin we heel nie gewoon. Maor we deje ut greg. 
Waant noe komt ut. 

Het gaot ter um, da we jullie as Eesche deeres ok zo 

bar greg in dat Veluwse pak wille zien. 

Zelf hek-ut dit veurjaor op ut neïschooltje van vrouw 
van Dijk in Luntere gemaokt. 

Jao, en noe wil vrouw van Dijk 't ons vaan t najaor 
wel komme lere. 

Noe heur ik jullie zêgge: "Wat mot ik mit zo n pak en 
wanneer mot ik ut an?’ 

Minse, ik zal je zegge, der zulle gelegeheje genogt 
komme, waorbie we't an kunne trekke. 

Veureerst zouwe der ut schaopscheere mee op kunne 

luustere. En dan hen we nog onze eigeste Hei deweek 
mit een folkloristische dag (een mins zou der ze'n 
tong op verdreie). 
En zo kaan ‘k nog wel een hortje deurgaon, mer dan 

kun ze ut van laangigheid nie meer plaotse. 

Dit jaor komme de Lunterese deeres in ut Veluwse pak 

naor Ee op 28 augustus mit ut treintje. Dat zal me een 
spektaokel zin. Allemaol op peerd en waoge deur ut 
daarp. 
Mer deeres, um op 't pak terug te komme, Laotte we 't 
maor doen. Saome zo n pak maoke. We beginne in septem- 
ber; bie't museum ku-je je eige anmelde. En daor krieg 
je de pepiere waor alles op staot wat je weette mot. 

Wat ut kost en wat je der veur kriegt. 
Mer je mot je eige wel veur 1 juli anmelde!! 

Waant de stoffe motte besteld worde en daor gaot iezig 
veul tied in zitte. 

Deer ®S.i eres an ik doe op jullie deur... 

En MEN OERS pee ae es overleg ut. 

Geurdientje. 

Ld 
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EXCURSIE VAN DE VERENIGING '"'OUD-EDE NAAR HET OUDE- EN 

NAAR HET NIEUWE LAND RONDOM DE ZUIDERZEE 

De vereniging Oud-Ede heeft het plan opgevat om haar 
jaarlijkse excursie te houden op woensdag 12 augustus 

a.s. 
Het thema van deze tocht is het geven van een ui tge- 
breid beeld van het oude- en het nieuwe land rondom 

de vroegere Zuiderzee. 
Vanaf het Museumplein vertrekken wij om 08.30 uur. De 
route loopt via Harskamp, Garderen, Harderwijk, Le- 

. lystad naar Enkhuizen. 
Enkhuizen wordt door de plaatselijke VWV gekenschetst 
als een bolwerk van rust en ruimte. Het is een plaats. 

die nog een horizon bezit. Dat mag geen wonder worden 

genoemd, met nog zo'n plas water voor de deur en een 
heel uttgestrekt polderland in de rug. 
Kent u een plek, waar de klank van de betaard en het 
klompengeklep van een stoer vissersvolk nog wordt ger- 

hoord’? 
Enkhuizen ís een plaats met gezellige havens, met veel 

monumenten en met een Zuiderzee-museum. 

Dit Zuiderzee-museum is het eerste doel van deze tocht; 

Oud-Ede hoopt er omstreeks 10.30 uur aan te komen. 

Allereerst wordt in de 'Meermin'', de taveerne van het 

museum een kop koffie gedronken. Wanneer deze rustpe- 

riode achter de rug is, gaat het gebouwencomplex voor 
de groep open. 

Het complex bevat 15 zalen, waarin ondermeer 9 stijl= 

kamers zijn ondergebracht. U treft er allerhand aan 

betref fende Scheepvaart en Visserij, Ambachten en Be- 

drijven, de wooncultuur, de klederdrachten en zelfs de 

kunst is hier niet vergeten. 

Het Zuiderzee-museum geeft een beeld van het gehele ge- 

bied rond deze oude inham, die in haar verscheidenheid 

een grote indruk achterlaat bij de bezoeker. 

Om ongeveer 12.00 uur vertrekt ons gezelschap dan naar 

het restaurant ''Markerwaard'', alwaar de koff iemaalti jd 
zal worden gebruikt. 

Het bezoek aan het ‘oude land! wordt om 13.30 uur af - 
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gesloten met een rondrit via de zogenaamde KOGGE- route. 

Deze tocht, die ruim een half uur in beslag zal nemen, 
voert door het gebied ten westen van Enkhuizen. 

De reisgenoten krijgen hier ruimschoots de gelegenheid 

om de rijkdom en de statie van dit deel van het West- 

friese land te leren kennen. 

Op een gegeven moment zal het reisgezelschap de di jk 

naar Lelystad weer bereiken. Het plan is, dat Oud-Ede 

omstreeks 15.00 uur zal aankomen bij het informatie=- 
centrum ‘Nieuwland!’ te Lelystad. 

Hier is een permanente tentoonstelling over het Zuider- 

zeeprojekt opgezet, die het volgende thema heeft: ‘Van 

water tot modder en van modder tot land’. 
Oud-Ede wil haar leden de gelegenheid bieden om de 

laatste ontwikkelingen rond de inpoldering van het IJs- 

selmeer in ogenschouw te nemen. 

Na dit bezoek vervolgt de tocht in de richting van Har- 

derwijk. Daar aangekomen, vindt de laatste onderbreking 

van deze dag plaats. | 

In het IJsstadion dat Zich ter plaatse bevindt wordt de 

gelegenheid gegeven om enige ‘nattigheid’ te nuttigen. 

Dit laatste is dan echter wel op eigen kosten. 

Om ongeveer 17.00 uur vertrekt de bus weer richting 

Ede. De reis gaat nu via Ermelo, Putten, Voorthuizen 

en Barneveld naar het Edese Museumplein, waar we hopen 

omstreeks 18.00 uur weer te zijn aangekomen. 

De kosten, exclusief de ‘nattigheid!’ in Harderwijk, be- 

dragen f 40,- per persoon. 

Er zijn 48 plaatsen beschikbaar; aanmelding in princi- 
pe voor bestaande leden van de vereniging ''Oud-Ede''. 
Indien er nog plaats over is kunnen nieuwe leden en 

eventueel niet-leden in aanmerking komen. 

Aanmelden en betalen graag zo spoedig mogelijk aan de 

bal ie van het Museum Oud=-Ede aan het Museumplein te 

Ede. 

WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT ! geldt ook hier. 

O"0"000 
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TENTOONSTELLING 250 JAAR FIETS 

In de zomermaanden wordt in het museum Oud-Ede een 

grote tentoonstelling gehouden in verband met het 250 

jaar in gebruik zijn van de fiets. 

  

  

U vindt op deze tentoonstelling allerlei bi jzonderhe- 

den over de fiets; van de alleroudste fiets tot de 

laatst nieuw uitgekomen fiets, belastingplaatjes, met 

en zonder gat, alterlei assecoires, te veel om alle- 

maal op te noemen. 

Het is beslist de moeite waard om deze tentoonstelling 

eens met een bezoek te gaan vereren. 

De tentoonstelling wordt gehouden van 2 juli tot en 

met 3 oktober 1981. 
Het museum is geopend op maandag t/m vrijdag tussen 

10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. Op zaterdag is het mu- 
seum open tussen 14.00 en 16.00 uur. Zondags zijn wij 
gesloten. 

Voor het geval (en dat komt nog regelmatig voor) dat 
u het museum niet weet te vinden....... „.Het museum Is 

nu al een jaar of zes gevestigd in het voormalig sta- 

tionsgebouw van de N.S.=-halte Ede-Centrum. 

O0 2070020 
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LANT AARNPAAL 

Met genoegen wil ík u wijzen op de prachtige lantaarn=- 
paal die geheel gerestaureerd en geschilderd een plaats 
heeft gekregen vlak naast de ingang van ons museum. 

Als u eens in de buurt van het museum komt, kijkt u dan 
eens naar deze fraaie oude lantaarn, die uit de tuin 
komt van de boerderij aan de Driesprong. 

Ook '‘s avonds is het een leuk gezicht om naar te kijken 
De verlichting brandt (bijna) als vanouds. 

Dank zij de snelle en vakkundige hulp van ons mede=-lid, 
dhr J.G. Hartgers is dit museumstuk tot stand gekomen. 

Ook onze hartelijke dank aan de Dienst Gemeentewerken, 
waarbij ik speciaal wil noemen, dhr van Aggelen, voor 
de aangeboden hulpverlening. 

D. de Nooy. 

MUTATIE IN MUSEUM-COMMISSIE 
  
  

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer van De 
Zandloper, werd bij de redaktie bekend dat de heer 

Jaap Scharrenburg vanwege persoonlijke redenen he- 

laas zijn lidmaatschap in de museum-commissie heef t 
opgegeven. 

Van deze plaats willen wij de heer Scharrenburg 

graag dank zeggen voor het vele werk dat hij voor 

het museum heeft gedaan in de tijd dat hij zitting 
heet t gehad als lid van de museum-commissie. 
Wij willen hieraan de hoop verbinden dat wij in 
incidentele gevallen altijd nog een beroep op hem 
zullen kunnen doen. 

OPROEP OM NADERE BIJZONDERHEDEN 
  

Wie kan ons museum nader informeren over de samenstel- 
ling van de echte daagse Edese muts? 
Duidelijke foto's, beschrijvingen of misschien zelfs 
een echte muts (als voorbeeld) kunt u aanmelden aan de 
balie van het museum. 
Neemt u even kontakt op? (telefonisch (08380) -19554. 
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   * Hout 

* Board 

  

   

      

* Wij geven U een 
deskundig advies 

* Bezorgen 

gratis 

* Triplex 

* Schroten 

* 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 65-67 

EDE. TELF. 08380-11680 

 



  

  

  

   

  
DE SPAARBANK VOOR EDE | 

ANNO 1872 BONDSSPAARBANK | 

De oudste 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 
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