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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 

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 
buitenwerk, sanswerk, sierpleister, sigmulto, 

behangwerk en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar ; 

JANSEN 

Bettekamp 13 - Ede 

tel: 16308



  

  

de zandloper 
periodieke uitgave van 

de vereniging OUD-EDE 

Ge JAARGANG - nr. 4 

DECEMBER 1981 

  

DAGELIJKS BESTUUR vereniging Oud-Ede 
  

  

voorzitter: D. de Nooy, Wagenaarln 16 

_ 6711 GB Ede-Gld 
tel.: 12373. 

J. Clant,‚Amsterdamsewg 34 

6712 GJ Ede-Gld 
tel.: 15997. 

penn.mr. : J. Smit, Arendshorst 29 

6714 LV Ede-Gid 

tel.: 32462. 

ERE-LEDEN H.M. Oldenhof, 

| J. de Nooy. 

MUSEUMADRES 

sekretaris: 

  Museum Oud=-Ede, 

Museumpln 7 

6711 NA Ede-Gld 
tel.: 19554. 

CONTRIBUTIE 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 Êde. 

REDAKTIE van het blad DE ZANDLOPER 
  

| mv E. Hendriksen, 
Wilterdinkstr 9 

6712 EB Ede-Gld 

tel.: 13074. 

J. Das, Weerdenstein 205 

6714 CP Ede-Gld 
tel.: 39391 

| HJ Nijenhuis,Molenstr 101 

6712 CT Ede-Gld 

tel .: 16838. 

eindredaktie, opmaak en lay-out: 

| SJ Ouwendijk,Nettelhorst 
53, 6714 MA Ede-Gld 
tel.: 33089 

[KOP Y 
Alle kopy, bestemd voor opname in DE 

ZANDLOPER graag inzenden aan: 

Redaktie DE ZANDLOPER, Museumpln 7, 

6711 NA Ede-Gld 

  
  

  

  

| 

Í   

VERANTWOORDING VOOR GEPU- 

BLICEERDE TEKSTEN. 

De redaktie van De Zandlo- 

per is u zeer erkentelijk 

voor al uw bijdragen in de 

kopy. 
Echter, de verantwoordelijk- 

heid voor de inhoud van 

historische en technische 

gegevens blijft ui tdrukke- 

lijk voorbehouden aan hen, 

die de betref fende kopy 

hebben ingezonden. 

Eveneens kan de redaktie 

geen verantwoording op 

zich nemen voor het even- 

tueel niet vermelden van de 

bron ed., bij het plaatsen 

van ingezonden stukken en/ 

of artikelen. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT 

HET BLAD ''DE ZANDLOPER 
EE EE EE ET 

Uit het blad ‘De Zandloper 

mag niets worden overgeno- 

men, zonder vooraf daartoe 

een schriftelijke toestemming 

van de redaktie te hebben 

verkregen. 

MUSEUMKAARTEN VAN LEDEN 

  

Van vele leden van de ver- 

eniging Oud-Ede liggen de 

museumkaarten nog ter af- 

haling aan de balie. Ook 

zij die de jaarcontributie 

nog niet hebben voldaan, 

kunnen dit aan de balie 

van het museum doen.
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|D. VAN HENNIE 
Vleeschhouwerij 

In dit nummer van de Zandloper en Spekslagerij 
vindt u diverse oude adverten- 
ties (zoals hiernaast) welke 
zijn overgenomen uit de ''Gids 
van Ede en omstreken! daterend det it 1 89 z „even pete 

FIJNE VLEESCHWAREN: 

Groote Straat 209, 

ED EE. 

- . SE on ii F ms 
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ODD ODD 
VAN MET DEOTDOR vennen narmasds dee B EL ANG RIJK; 

  

„Nu de provinciale subsidie, bestemd voor bijzondere 

aankoop of vernieuwing, waarvan ons museum ook wel 

eens profiteerde, geheel is weggevallen en de gemeen- 

telijke subsidie met duizenden is teruggevallen, doet 

het bestuur bij deze een dringend beroep op de leden 

van de vereniging Oud-Ede, om boven de normale jaar- 

lijkse contributie van f 15,-, iets extra s te willen 

storten. 
Met vreugde zullen we elke gift (hoe klein ook) met 
dank in ontvangst nemen. 

Het gironummer is 35 34 268, ten name van de penning- 
meester van de vereniging Oud-Ede te Ede. 

„Na de slechte berichten van de provincie omtrent toe- 

kenning van éénmalige subsidies , konden we toch nog 

even blij zijn. De provincie heef t ons namelijk voor 

1981 nog een bedrag uit de subsidiepot toegewezen. 
Voor de aanschaf van boeken en tekeningen kregen we 

f 1000,- toegewezen, alsmede voor de aanschaf van 

wissellijsten en nieuw jute voor de vlonders een be- 

drag van f 1500,-. 

Dank hiervoor aan het Gelders Oudheidkundig Kontakt, 

speciaal aan de directeur, de heer J. Iri jsburg. 

„Zoals u wellicht wel weet komt het onderhoud van ons 

museum geheel voor rekening van de vereniging Oud-Ede. 

Bij de huurovereenkomst is dit door de eigenaar van 

het gebouw, de N.V. Nederlandse Spoorwegen zo bedon- 

gen. 
In 1985 is het gebouw gehuurd voor een periode van 10 

jaar. 
Het is u misschien al opgevallen, dat het buitenschil- 

derwerk van het gebouw er niet zo best uitziet. 

Gelukkig komt daarin nu spoedig verandering. Het be- 

stuur heeft al opdracht gegeven aan een ‘schilders- 
baas'' om het hele gebouw van een nieuw verf laagje te 

3



voorzien. Aan de aannemer is inmiddels opdracht gege- 
ven om het dak te repareren en ten dele te voorzien 
van nieuwe “oude!' pannen, alsmede het houtwerk van de 
ramen en kozijnen waarnodig te repareren en/of van 
nieuw te voorzien. 
Alles bij elkaar gaat dat een kleine f 30.000,- kosten; 
een bedrag om van te schrikken !!! 

gedek 4 TE 

In verband met de opgedrongen bezuinigingen zullen we 
per 1 april 1982 afscheid moeten nemen van ons depot. 
We kunnen echter niet alle voorwerpen overbrengen naar 
ons museum; enkele grote/zware stukken zullen een on- 
derkomen moeten vinden op een andere plaats. 
Het bestuur doet een dringend beroep op haar leden die 
een bergplaats/garage ter beschikking hebben en die wel 
in gebruik willen geven aan de vereniging Oud-Ede, voor 
het opslaan van museumstukken. 
telefonische opgave graag via het museum, tel.: 19554. 

… EIGENDOM VAN OUD-EDE 

  

Dit stempel staat op tal van voorwerpen die bij de 
ontruiming van het museum (toen nog in de boerderij 
aan de Driehoek) (in 1974) door diverse mensen mee naar 
huis zijn genomen. 
Dat was heel verstandig. Zo bleven de stukken tenmin- 
ste in goede handen. 
BEOOG draen a ie a a « lang niet alle stukken zijn na het in- 
richten van het museum in het voormalige N.S-station 
Ede-dorp, aan het museum teruggegeven. 
Nog steeds komen er van tijd tot tijd belangrijke 
stukken boven water, die nu of openlijk of anoniem 
aan ons worden teruggegeven. 
Heeft u soms ook nog voorwerpen waarop bovengenoemd 
stempel is geplaatst?? Kijkt u eens op uw zolder o.d. 
Wij nemen één en ander graag weer van u in ontvangst! 
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…JUBILEUMLANTAARN OP HET MUSEUMPLEIN 

Na een paar jaar van '‘doordouwen'' is het toch eindelijk 

gelukt, n.l. het plaatsen van de Jubi leumlantaarn op 

het museumplein, vlak bij ons museum. 

B Mnsen Arde ks ea hoe bestaat het; de lantaarn brandt nog ook. 

En hoe! Met echte gaskousjes! Gaat dat maar eens zien. 

U weet het toch nog wel ....; deze lantaarn werd ter ge- 

legenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. 

Koningin Wilhelmina (1898-1923) door de bevolking van 
Ede aangeboden aan het gemeentebestuur. 

Zo is gelukkig weer een stukje Oud-Ede bewaard geble- 
ven en wij hopen dat deze lantaarn tot in lengte van 

dagen zal blijven branden. 

Zo, genoeg voor deze keer. 

Wij zullen u in het vervolg in elke Zandloper infor- 

meren. 

het bestuur. 

   
» 

TS 
GESCHENK VOOR HET MUSEUM 

Op 19 november j.l. werd aan het museum ten geschenke 

gegeven een aquarel van Thijs Mauve met als onderwerp 

"De Hof van Gelderland te Ede''. 

Dit geschenk ontvingen wij in dank van de heer 

Mr W.F.J. Fischer uit Giethoorn, die tevens lid is van 

onze vereniging.



TENTOONSTELLING ''OUD-EDE IN BEELD'' 

Van 18 december a.s. tot en met 24 januari 1982 zal in 
het museum de tentoonstelling worden gehouden 'Oud-Ede 
in beeld’. 
Tal van oude plekjes uit Ede, die nu niet meer bestaan 

of die binnenkort zullen verdwijnen worden u hier ge- 

toond. 

Openingstijden van het museum: 

-dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 
-zaterdags en 2e Kerstdag 14.00-16.00. 

  

Op zondag, maandag, le Kerstdag en nieuwjaarsdag is 

het museum gesloten: 

| F 

he 

Hotel en Pension 
BUITENZORG. 

Gelegen in een prachtig Park. ) munuten afstand van de 
heerlijke en gezonde Dennenbosschen. liet 25 minnten atstand 
vaan het Station. 

C'afd=BRestaurant 
zeurende den geheelen das. 

Flinke bediening. -- Uitstekende keuken en fijne Wijnen. 

DINERS vanaf f 1.— en hooger. 
PENSIONPRIJZEN 

per iaer vanaf L 2. -— tat d 3.50. Madert gelang Le Fupdl Vat tl 

het gar ern verblijf 

De grootste zindelijkheid wordt steeds betracht. 

  

Handelseizigers Reductie. — Uitstekende halte voor Fiets- 
rijders. — Zaal tot het geven vien Dejeuners, Diners, Soupers 
en Vergaderingen. 

Áanbe velend, 

VINCENT Orro. 
Hotelier-Cuisinier. 

Patissier wijlen Z. M. den Koning. 

Rijtuig op aanvraag aan het Station.
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MEENEIE UE EE see oasen 

Minse, jullie hen mien een poosje gemist. Mer noe he'k 
verdul leme zoveul te vertelle, da'k haost gien ruumte 
genog zal hen. De zenuwe bin ik weer een bietje baos: 
De karremelksepap en de flieresap die Geurdientje mien 
het aangeraoje het mien gehollepe. Waarum zo in de 
DERUWB, ses benee « Minse ut is zo akeluk druk geweest. 
Heel ontaord. Veur de fietse tentoonstelling 8161 be- 
zeukers en daarmee zin we noe al over de 10.000 bezeu- 

kers over dit jaor. 
Noe mo k zegge, d'r was bar veul wark van gemaokt. 
Jullie hen ut zeker wel van de foto's in de kraant ger 
zien. Met al dat wark is verduld Jan Diepeveen ziek 

gewörde. Van hieruut beterschap gewenst hoor Jan: 
We hen de radio en de telefisie in huus gehad en al 

dese aondacht het goed gewarkt. Wie d'r allemaol niet 
in ut museum zin geweest? De lui van de Internationale 
Fietsvierdaogse; een groep Belgen (één stuurde ons 
laoter een Belgisch fietsplaotje op, die ze daor nog 

gebruuke; die lui zin ok overal mee achter). 
In de Heideweek krege we hoog bezuuk: de Heidekoningin 
mit heur gevolg en daorbie de börregemeester mit de 
vrouw en een paor wethouwers. Toen kwamme d'r ok nog 
60 deeres uut Luntere mit de trein. 
Harreme het de bril us goed opgepoets went al dat 
mooie vrouwvolk over de vloer, dat mos hij es goed 

zien. 
Ik het um wel een bietje in de gaote motte houwe, went 

je weet mer nooit. Ze zegge altied dat een ouwe bok ok 
wel een greun blaodje lust. Die deeres uut Luntere 

hadde allemaol eige gemaokte kleere an op z'n Gelders 
en een mooie witte muts op. Ut was aordigheid om te 
zien en ik kreeg ut bekant een bietje te kwaod mee. 
Noe zin ok in Ee 25 deeres bezig ouwerwetse kleere te 

(a % 
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neien. Ze doen dat saome in een van de ruumtes van ut 
museum. Ik het gezien das ze haost klaor zin mit ut 
jak en mit de rok. Noe nog de muts. Das nog ut meeste 
wark. Mer vrouw van Dijk weet ze aordig de weg te wieze. 
Veur volgend jaor heurde ik dat d'r ok al veul belang- 
stelling ts. Harreme het er akeluk schik in, al die 
aordige deeres over de vloer. Ut geeft een bietje leve 
in de brouwerij, ok op momente dat ut museum geslote 
IS. 

Noe Is ut weer wat rustiger in ut museum. Nijdam en de 
minse van de museumkemissie zin hard an het wark ge- 

weest. Alles weer versjouwd en op z'n plaots terugge- 
zet. Een iezig karwei. Mer noe motte jullie mer es 
naor ut resultaot komme kieke. De smederij is uutge- 
breid en de warkplaots van de raiemaoker begint d'r 
steeds meer op te lieke. We hen ok weer verscheije 
veurwarpe gekregen. 

Aardig was, dat Harreme een paor ouwerwetse pantoffels 
het gekrege van een aordig mins.Hij is d'r bar groots 

en zuunig op. Hij draogt ze alenig nog zondags as we 
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uut de kark thuus komme. 

Noe zin ze bezig mit een neie tentoonstelling klaor te 

maoke. Het is een kollektie schilderwark van de gemeen- 

te Ee, van ouwe plekjes en ambachten. Hier en daor zin 

ze al te zien geweest, mer het zin d'r zo veul, dat het 

de museumkemissie aordig leek dit te toone zo rond de 

Kersemis en ut ouwejaor. Dan kunne jullie nog us zien 

hoe aordig Ee vrogger was. Het huisje van Huibertje 

van Raai bv., mer ok de verdwene Hof van Gelderland; 

de mart in z'n ouwe glorie (zund toch dat die volge- 

bouwd mos wörden); de Brouwerstraat van vrogger en zo 

nog veul meer. Mer daor schrief ik de volgende keer 

nog weel ees over. 

Minse hou de veute waarm in de wienter en op z'n tied 

een braandewientje, dan zal't verduld ok de kommende 

maonde best gaon. 

Minse hou je bedaord en overleg ut. 

De groete, veural van Harreme en 

van eiges ok van jullie 
MIENTJE uut Oud Ee. 

EDE Gelderland.) 
  

Gelege nheid tot wer p legt ng 

  

VAN 

Zenuwlijderessen en Krankzlanige Dames. 

LY BE- De KRANKZINNIGEN worden alleen in de daartoe 
5 | 4 bestaande Parviljoens verpleegd. 

br rs De Directrice: S. GEEN IS. 

é L Dirigeerend Geneesheer: Dr. W. C. MENSONIDES. 

me



DBE OAD 
TOCHT VAN DE GELDERSEN NAAR DE WESTFRIEZEN 
op 12 augustus 1981 

  

Op die 12e augustus waren de weergoden ons bijzonder 
gunstig gestemd en de h8 deelnemers aan het jaarlijk- 
se Oud-Ede-evenement'' nestelden zich in hun zomerse 
kleding in de comfortabele stoelen van de bus, met de 
gedachte: we laten ons rijden en wie doet ons wat! 
Prompt om half negen vertrok de bus. 
De heenreis verliep lekker en onze chauffeur reed ons 
door de prachtige streken, die de Veluwe gelukkig nog 
steeds rijk is. Via Wekerom, Harskamp, Garderen en 
speulde ging het in de richting van Harderwijk. 
Onderweg maakte de man op de bok ons steeds weer at- 
tent op bezienswaardigheden en bijzonderheden van het 
landschap waar we door reden. Merkwaardig, dat men 
over het algemeen gesproken zo weinig weet van de naas- 
te omgeving. 
Harderwijk was in feeststemming; niet omdat Oud-Ede 
op doortocht door het stadje kwam, maar het 750 jaar 
bestaan van Harderwijk had de vroede vaderen doen be- 
sluiten om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 
Ook de burgerij had zich hierbij niet onbetuigd gela- 
ten, hetgeen wel bleek uit de vele versieringen en 
bloemmozaïken. 
Van Harderwijk ging het de Flevopolder door, richting 
Lelystad. Ook tijdens de rit door dit nieuwe land 
bleek onze chauffeur een goede gids te zijn. Bij Lely- 
stad reden we de dijk op, op weg naar het oude land, 
dat vooralsnog echter achter de horizon verscholen lag. 
Hoewel zich aan weerszijden van de dijk een enorme 
watervlakte uitstrekt, werd de rit echt niet eentonig. 
in de eerste plaats al door de zeer grote aantallen 
watervogels die op het kalme water hun vertier zoch- 
ten. Bijzonder veel zwanen werden hier gezien. 
Dat deze vogelmenigten wel aan de westzijde, doch niet 
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aan de oostzijde van de dijk voorkomen komt doordat 
aan de westzijde het water zoet is en aan de oostzij- 
de nog steeds zout, waardoor de plantengroei die het 
voedsel vormt voor de vogels daar niet voorkomt. 
In Enkhuizen, nauwe straten met vele mooie en oude 
pandjes, werd uitgestapt en opgestapt bij de ''Meer- 
min'', alwaar de koffie zich best liet smaken. 
Hierna volgde een bezoek aan het aangrenzende Zuider- 
zeemuseum. De beschikbare kopy-ruimte is veel te klein 
om te verhalen van de originele oude Zuiderzee-vaar- 
tuigen, de bijzonder mooie stijlkamers, de vroegere 
visvangstmethoden, de schilderijen, de gebruiksvoor- 
werpen van kasten tot pijpestokers. 
Alles bijeengebracht in een fraai oud gebouw met dik- 
ke eiken balken. 
Om 12.00 uur wachtte ons een goed verzorgde lunch in 
hotel '‘De Markerwaard''. In de beste stemming werd ver- 
volgens de bus weer opgezocht, want op het programma 
stond nog een tochtje door een deel van West-Friesland 
met name Grotebroek en Bovenkarspel. 
Onze chauffeur vertelde iets over de bollen- en bloe- 
menteelt die hier zeker niet onderdoen voor die in de 
contreien van Lisse en Hillegom. 
De grote veilinghallen in Bovenkarspel waar wereldbe- 
roemde bloemententoonstellingen worden gehouden had- 
den eveneens de aandacht. 
Nog een laatste blik op Enkhuizen en we reden de dijk 
tussen Enkhuizen en Lelystad weer op. 
Opvallend is dat deze toch zo drukke verkeersweg nog 
steeds geen naam heeft. 

  

    

Botel „Het Hof van Gelderland”, 
W. MULDER. 

jk, en == 
er 

Hôtel — Café — Stalhouderij. 

belegenheid voor DINERS. 

  

Flinke localiteit. — Prachtige schaduwrijke Overtuin. 
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Weer werd in het nieuwe land gestopt aan de voet van 
de steunzendertoren van de PTT in Lelystad. Hier be- 
vindt zich de expositieruimte ''Nieuw Land'', waar men 
een inzicht kan krijgen over alle aspekten van zo'n 
inpoldering en alles wat daarmee in verband staat. 
Vooral de vertoonde kleurenfilm gaf ons daarover een 
goed idee. 
Nog even was er gelegenheid voor een consumptie, als- 
mede (niet weg te denken) het gebruik van de sanitaire 
voorzieningen. 
Volgende pleisterplaats was het IJsstadion in Harder- 
wijk, wederom met een soortgelijk doel, waarna we via 
een tegengestelde route van 's morgens de laatste 
etappe gingen afleggen. 
lets later dan was gepland stopten we om circa 18.15 
uur weer op het Museumplein, waar de deelnemers vol- 
daan en zeer tevreden weer uitstapten. 
Om met ons aller Mientje uut Ee te spreken: 
(HET WAS BAR MOOI'!, 

  

  

E.D. Grooters. 

  
Mr. Timmerman en Meubelmaker. 

VERHUIZINGEN 
  an en ee we 

TJ, VAN ZOELEN, 
Groote Straat, EDE (Geld. 

LEVERT ALLE SOORTEN 

Meubelen, S giegels, ef. etc. 
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DE STATIONSWEG, door dhr G.A. Ossekoppele 

  

In ons vorige nummer heeft de heer Ossekoppele een 
artikel geschreven over het ontstaan van de bebouwing 
langs en rond de Stationsweg. In dit verhaal wordt 
door hem onder andere verklaard: 1 el = 1 meter. 
Hierop hebben wij vele reakties ontvangen. Graag wil 
de heer Ossekoppele hierbij aan u enige uitleg doen 
over zijn bewering: 1 el = 1 meter. 

Verklaring: In verband met de ongemakken. verbonden 
aan de voordien bestaande veelheid van soorten maten 
en gewichtem hiet te lande, werd bij Wet van 21 augus= 
tus 1816 (staatsblad 34) besloten om over te gaan tot 
de invoering van een Ééénvormig stelsel, dat uiterlijk 
op Ì januari 1820 in gebruik moest zijn genomen. 
Het nieuwe stelsel zou tot grondslag hebben een lengte 
gelijk aan het tienmiljoenste deel van de aardboog, 
welke loopt van de Noordpool tot aan de Evenaar en die 
loopt door Parijs (Napoleon!!) 
Alle maten en gewichten werden hiervan afgeleid, met 
dien verstande, dat alle veelvouden en onderdelen 
daarvan tientallig zouden zijn. 

“Aan dezelve zullen geene andere dan Nederlandsche ge= 
bruikelijke namen worden gegeven en bij voorkeur de 
zodanige, welke voor de het naast daarbij komende van 
de tegenwoordige maten en gewigten gebezigd worden'!', 
aldus artikel 8 van bovengenoemde wet. 

De reeds eerder genoemde lengte die tot grondslag van 
het stelsel werd genomen, kreeg de benaming "elle!!, 
populair een el genoemd. 

Bij K.B. van 29 maart 1817 (staatsblad 15) werden de 
namen van de toen nieuwe maten en gewichten vastge- 
steld, waaruit blijkt dat onze huidige meter toen ook 
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“el! werd genoemd, terwijl de decimeter ''palm'', de 
centimeter ‘duim en de millimeter "streep! als naam 
meekregen. 

Uit gemeenteverslagen (welke sedert 1819 in het gemeen- 
te-archief aanwezig zijn) blijkt dat het gemeentebe- 
stuur er nauwlettend op toezag, dat de nieuwe maten en 
hun benamingen ook inderdaad werden gebruikt. 
Een groot deel van de vorige eeuw zijn deze benamingen 
In zwang gebleven. 

G.A. Ossekoppele. 

| \ 

Firma H. A. FOEKEN, 
Torenstraat, EDE. 

en ee 

Ruime keuze in MANUFACTUREN: 
Bukskin, Lakens, 

Japonstoffen, Baaien, Bevers, Linnen. Katoenen, Garen en Band. 

    

Vitrages, Cretônes. 

NAAIMACHINES van af f 17.50 en hooger. 

PARAPLUIES. 
PRTTEN en HOOGE KOEDEN. 

Bedden ern Dehrens. 

VEEREN en EAPOE. 
Corsetten, Crieotondersoederen. 

Feng vertergenwoordiver der fabriek van Normaalgoederen 

(Systeem JAEGER) 

der Farma JANSEN en TILANUS te Vriezenveen. 

Levering van alle Kleedingstukken op Maat. 
Ruime keuze STALEN steeds voorradig. 

Flugge Levering. Billijke Prijzen. 
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hen Rak in b. J ° B Ö ä LE / 

ruim voorziene Magazijn en | 

„att Wenen van bie Hofleveranciers. 

Ik A MP EN. 

  
be EEE. as De SIGAREN uit de 

batdordeek van €... Bk.l.t 

Een ieder zal er iets van zijne Ne deer. & Zanten 
k ampen. Ziftt Wats hturte trl 

EMDE MEER. el Ethan S me 

Boek- en Kantoorhandel. Th. MENGER. 
Luxe artikelen, Souvenirs van Ede, „Het Wapen van Ede. EDE. 

Eau de Cologne, enz. enz. 

b.d RADBMAK ER 
Mr. Telllest. 
  

Tevens levering van 

STOFFEN. 
Groote Straat E 80, 

ED Me 

fd 

    
NIEUWE LEDEN VAN DE VERENIGING '"OUD-EDE"' 

T. Brandsz, Onderlangs 31 te Otterlo; 

J. Broekhuizen, Edeseweg 2 te Otterlo; 

W.F. van Dijk, Stationsweg 96 te Ede; 

mevr, Heij, L. Henriëttelaan 120 te Ede; 

W. Heij, Stompekamperweg 33 te Ede; 

mevr A.T. Robbers, Obrechtlaan 21 te Ede; 

R. Scherrenburg, Bar.v.Wassenaerlaan 22 te Ede; 

mevr. Schipper, Veenderweg 13 te Ede; 

mevr. N. Visser, Berkenlaan 5 te Ede; 

mevr. C.M. v.d. Weerd, Schaapsweg /7 te Ede; 

mevr. H.A. Wijnne, Punterstraat 14 te Elburg. 
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OUDE VOLKSVERHALEN 

  

In het blaadje van de vereniging ''Oud-Wageningen'' deed 
de heer A.G. Steenberegen onlangs een oproep om oude 
volksverhalen te verzamelen. 
Deze verhalen, waarin oud volks- en bijgeloof een gro= 
te rol spelen, zijn waarschijnlijk nog maar bekend bij 
de meest bejaarde inwoners. 
Dit bracht ons op het idee om eens bij u te informeren 
of ook in Ede dergelijke verhalen de ronde deden. 
Het verhaal van de witte joffer van Kernhem is over- 
bekend, maar mogelijk zijn er ook andere verhalen over 
behekst zijn of het voorgezicht hebben. 
Vraagt u het ook eens in uw familiekring. Wij horen ze 
graag en willen de verhalen dan ook vastleggen. 
Wellicht hoort u ook of er hier vroeger bepaalde liedjes 
werden gezongen. Ook hiernaar gaat onze belangstelling 
Uit. 

U kunt gedurende de openingsuren altijd kontakt opne- 
men met de balie van het Museum Oud-Ede. (tel: 19554) . 

  
W. DE NOOI, 

Huis-, Sieraad- en Rijtuieschilder. 
KAMERBEEANGER, 

Poststraat. EDE. 
  

LEVERING VAN 
droge en gemaakte Verfstoffen, 

WRIJF WAS, 
JERPENTIJN, VENSTERGLAS ENZ, ENZ.   
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ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

       

  

   

* Hout * Wij geven U een 

* Board deskundig advies 

*_ Triplex * Bezorgen 
gratis 

* 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 

aangepast dienstenpakket ook voor U ! 

n Bondsspaarbank, moderne gezinsbank voor alle 

bankzaken en verzekeringen. 

Reeds sedert 1872 de vertrouwensinstelling 

van vele duizenden spaarders. 

VAN OUDSHER DE BANK VOOR ALLE MENSEN 

DE BANK NU OOK VOOR U ! 

  

    

              
      
  

  

Hoofdkantoor: 

Telefoonweg 110-112 — EDE — Tel. 19020 

5 kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente


