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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, sierplecister, sigmulto, 

behangwerk en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar : 

JANSEN 

Bettekamp 13 - Ede 

tel. 16308
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  DAGELIJKS BESTUUR vereniging Oud-Ede. 
    

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

tel.: 12373. 

sekretaris: J. Clant,Amsterdamsewg 34 

6712 GJ Ede-Gld 
tel.: 15997. 

lpenn.mr. £ J. Smit, Arendshorst 29 
6714k LV Ede-Gìd 

tel.: 32462. 

ERE-LEDEN H.M. Oldenhof, 

| J. de Nooy. 

MUSEUMADRES 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 Éde. 

REDAKTIE van het blad DE ZANDLOPER 

  

  

    

mv E.‚ Hendriksen, 

Wilterdinkstr 9 

6712 EB Ede-Gld 

tel;: 1307A. 

J. Das, Weerdenstein 205 

6714 CP Ede-Gld 

tel.: 39391 

HJ Ni jenhuis,‚Molenstr 101 
6712 CT Ede-Gld 
tel.: 16838. 

eindredaktie, opmaak en lay-out: 

SJ Ouwendijk,Nettelhorst 

h3, 6714 MA Ede-Gld 
tel.: 33089 

_IKOPY | 
Alle kopy, bestemd voor opname in DE 
      

711 NA Ede-Gld 
  

NIEUWE KOPY inleveren vóór 7 mei 1982. 

ZANDLOPER graag inzenden aan: PE 

Redaktie DE ZANDLOPER, Museumpln 7, 

acti 

  

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! 

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 
TTE eter ar ui a ren Sne ne ee ene et 

Van vele leden van de ver- 

eniging Oud-Ede liggen de 

museumkaarten noq ter af- 

haling aan de balie. Ook 

zij die de jaarcontributie 

nog niet hebben voldaan, 

kunnen dit aan de balie 
van het museum doen.



  

ONVOLLEDIGE ZANDLOPERS in december 1981 
Onze verontschuldigingen moeten wij aanbieden aan alle 
leden of belangstellenden, die in december 1981 een on- 
volledige Zandloper hebben ontvangen. Door een technische 

storing zijn diverse Zandlopers incompleet verzonden. 
Er liggen nog enkele complete exemplaren aan de balie 
van het museum. , 

de redaktie. 

  

MUSEUM <OUD-EDE> 
BE KEN DMA KING 

  

Met ingang van 1 me1 1982 zullen 

de toegangsprijzen voor het museum 
worden gewijzigd.. 

Volwassenen= f 1,50 
Kinderen en 65+= f 0,75 
Gezinskaart blijft f 2,50 

MUS EUMKAARTEN 

De museumkaarten, welke in de meeste Nederlandse museum 
recht geven op gratis toegang, liggen aan de balie van 
het museum te koop. Voor leden van Oud-Ede zijn deze 
kaarten verkrijgbaar met een grote korting. 

Voor leden zijn deze museumkaarten namelijk verkrijgbaar 
voor de speciale prijs van f 7,50. De kaarten zijn het 
gehele jaar 1982 geldig. 
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VAN HET BESTUUR 

Namens het bestuur van de vereniging Oud-Ede worden alle 

leden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Al- 

gemene Leden Vergadering, welke zal worden gehouden op 

dinsdag 27 april 1982 om 19.30 uur in ''De Open Haard , 

Willem de Zwijgerlaan 1-3 te Ede. 

Agenda 

‚ Opening. 
Ingekomen stukken. 

.‚ Notulen vorige ledenvergadering. 

.‚ Jaarverslag sekretaris. 

. Jaarverslag penningmeester. 

.‚ Verslag kascommissie. 

‚ Jaarverslag museumcommiss ie. 

. Verkiezing bestuurslid. 

. Vaststelling contributie 1982 en entreegeld. 

. Mededel ingen. 
Rondvraag. 

… SlUITING. 
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N.B.: ad. 8; aftredend en-niet herkiesbaar is dhr G.W. 

Bos. Ter opvolging stelt het bestuur kan- 

didaat mevr. Wijnveen= v.d. Kraak. 

Namen van andere kandidaten kunnen tot voor 

het begin van deze vergadering schriftelijk 

bij de sekretaris worden ingediend. 

Na de pauze, om circa 20.15 uur volgt een bijzonder inte” 

ressante lezeing met dia's van onze illustere plaatsge- 

noot Derk, getiteld: ‘Wandeling door het centrum van Ede, 

omstreeks 1900''. Tevens een optreden van Geurdientje en 

haar Deerns: ‘Volksdans in Veluws kostuum . 

Kursussen 
nnn on Oo ne, 

De door de vereniging Oud-Ede georganiseerde cursussen 

"Veluws schilderen! en het maken van een '"Oud-Veluws 
kos tuum'' zijn inmiddels beëindigd. Met groot enthousias- 
me zijn door 20 dames en heren de kursus ‘Veluws schil- 

3



  

  

deren'' en door 25 (nu alleen nog) dames de kursus ''Oud- 
Veluws Kostuum gevolgd. 
De lessen werden gegeven op de verdieping van het museum, 
in 2 grote kamers die voor deze kursussen geheel door 
dhr Verhaaff zijn ingericht. Ook diens buurman dhr Vis- 
sers heeft hiertoe een grote steen bijgedragen. 
Het brengen van -eze twee kursussen mag een groot sukses 
worden genoemd. 

En de re EN Te 

dia's onder de: naam: fer: wändet ind door het centrum van 

Ede, omstreeks 1900. Bovendien vertelt Geurdientje iets 

over haar Oud-Veluws=-kostuum., 

Beiden zijn onder meer al opgetreden voor: 

Bejaardentehuis Bethanie; bejaardentehuis De Klinkenberg; 

de vereniging Probus; de Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Ede- 

Zuid en de Club Lions International. 

 



Met vreugde delen wij u mede, dat er uit de verzameling 
van de Koninklijke familie 50 poppen tijdelijk in bruik- 
leen zijn afgestaan aan ons museum Oud-Ede. Deze poppen 
zullen ín het museum worden tentoongesteld vanaf Keningin- 
nedag (30 april) tot en met 29 mei 1982. 
De poorten van het museum zullen daartoe op 30 april a.s. 
geheel gratis zijn geopend voor iedereen. Na Koninginne- 
dag zal er voor niet-leden weer normaal toegang moeten 
worden betaald. 
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen met de medewer- 
king van de Stichting Comité Nationale Feestdagen. 

het bestuur. 

  

FLEVOHOF 

KL EDERD KRACHTENS HOW 

op > juni 1982 

tijdens de show collecte t.b.v. de 
aktie Wereldkinderen 

nadere informatie bij het V.V.V. 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1981 

Op de volgende pagina's vindt u in verkorte vorm de ba- 
lans per 31 december 1981 en de verlies- en winstrekening 
1981. | 
Leden, die belangstel l fing hebben voor het volledige over- 

zicht, kunnen dít aanvragen bíj de penningmeester.



  

  

BALANS pe 

  

AKT IVA 

Vaste aktiva 

verbouwing museum f 168.041 ,93 
inventaris museum - 2.908,43 

Bel egg ingen 

obligaties - er 30005 00 

  

f 170,950,36 

Voorraden 
voorraad boeken, foto's - 1.416,38 

Vorderingen op korte termijn 

rente Spaarbank voor Ede 249,92 

Liquide middelen 

Kas f 663,86 

Spaarbank voor Ede - 7.624,43 
Amrobank _ 176,23 
Giro - 7.190,68 

    

-_ 15.955,19 
Subsidie gemeente Ede 

exploitatietekort 1981 - 55.149,54 
‚/. ontvangen voorschotten 5,132 0D 

  

-__h.017,54 

f 195.589,39 

ALGEMENE VERLIES- € 

BATEN per 31 

contributies van leden f_ 10.620,50 

entree museum _ h.797,50 
verkoop boeken, foto's : 536,80 
ontvangen rente Ch1,98 
advertenties Zandloper e 300,00 
diversen _ 66,70 
subsidie provincie Gelderland - 2.500,00 

exploitatietekort 1981 - 55,149,5h 

f_ 74.513,02 
_—_—_ nn nn en nn nnn nnn nn en 
en en in en en en en er nn En en en 

 



  

31/12-1981 

    

  

PASSIVA 

Kapi taal f_ 10.076,24 

Schulden op lange termijn 

lening o/q Spaarbank voor Ede - 166.111,58 

Voorzieningen 

museumfonds f 5.117,01 

fonds groot onderhoud - 6.000,00 _ 11.117,01 

schulden op korte termijn 

dhr Ouwendijk . 216,65 
Gelders Oudhk. Contact _ 76,80 
AZO, te Ede 5 9k9 ‚58 

__ accountant - 800,00 
VUV te Ede - 74,93 

_ rente lening - 5,360 ,00 
| excursie _ 201,40 

contributie 1982 — 240,00 
Stichting museumkaart 365,00 B. 284, 56 

  f 195.589,39 
  

ennn ee _ Ee 
  

WINSTREKENING 

12-1981 LASTEN 
EEE ET EE IDEAL AT EI ie ET EDT IE MADDIE LEIEN DER EU EE EE. 

  

personeelskosten f 5h7, 84 
huisvest ingskos ten - 50.026,21 
museumkos ten Si eb, 75 
museumfonds bikes li oe 00 00 
administratiekosten 5 1368, 48 
propaganda, publiciteit Sh 2 27 
algemene kosten „1.375,48 
rente lening | =i lbh e29,99 

f 74.513,02 
  
  

  

|



CORRESPONDENTIE VAN OVER DE GRENS 
Een goed jaar geleden ontving ondergetekende een brief 
uit Zuid-Afrika en wel van onze oud-plaatsgenoot, dhr 
Jan Fischer. 
Het leek mij erg leuk om deze brief in z'n geheel te la- 
ten plaatsen in De Zandloper. 
De vader van de briefschrijver was immers de bekende. no- 
taris Fischer, eerste voorzitter van de vereniging Oud- 
Ede. 
Beste Jan Fischer, hartelijk dank voor de brief en je 
medeleven voor Oud-Ede. Bovendien zeer hartelijk dank 
voor de diverse voorwerpen, die we van je mochten ont- 
vangen. (overdracht-akte Planken Wambuis). 

David de Nooy. 

Oost Londen, 5 oktober 1980 
Hallo David, 
Wie had ooit kunnen dromen dat wij na zo'n 55 jaar weer 
het kontakt met elkaar opnemen. Ik herinner me jou nog 
heel goed al was het dan maar als de jongere broer van 
Henk en Wim, dus op een leeftijd, veel te klein om mee 

goed, alsmede je lange, magere grootvader, compleet met 
pruik. 
Er is veel gebeurd, sedert we elkaar het laatst zagen en 
ik ben blij, dat je voorzitter bent van ''Oud-Ede'', het- 
welk zo heel na aan het hart lag van wijlen mijn vader. 
Ik: heb nog wel contact gehad met je oom, die mij in 1974 
het ‘“nieuwe!' Ede heeft laten zien en het station Ede-Dorp 
dat toen juist werd ingericht als museum. 

Ik ben erg blij De Zandloper te ontvangen en kijk uit 
naar de volgende af leveringen waarin, naar mijn broer 
Wim schrijft, aardige afbeeldingen zijn van Ede-Gemeente- 
huis. Mocht je ooit briefkaarten, plaatjes of zoiets te- 
genkomen van oude locomotieven, dan houd ik mij aanbevo- 
len, aangezien ik die spaar.



Maar nu wat anders: Ik sluit hierbij iets interessants in 
voor Oud-Ede, hetwelk mijn vader mij toestuurde in 1934, 
toen ík rondtrok in een caravan door Zuid-Afrika en het- 
geen mij uiteindelijk bereikte in Johannesburg. Het heeft 
ongeveer 25 verhuizingen overleefd. Interessant is dat er 
een postzegel op de stukken zit van, lach niet, 5 cent en 
ik zal waarschijnlijk nu 20 x zoveel moeten betalen om je 
deze stukken terug te zenden. 
Ook het ingesloten kaartje is erg interessant, zowel de 
foto's als de tekst, door A.B. Wigman. Doe me wel één ge- 
noegen en behoudt de enveloppe, welke het geheel meer 
historisch van waarde maakt. 
Voorts heb ik ook nog een krantenartikel over de verkoop 
van het Planken Wambuis uit de toenmalige Edesche Courant 
maar die zullen jullie zelf ook wel hebben. 
Toen ik de laatste keer in Ede was, ben ik even bij 
Kreek binnengelopen om Wessel te groeten, doch die woont 
ergens op de Paasberg en ik had geen tijd meer om daar 
heen te gaan. Wel sprak ik mijn oude buurman Job van de 
Weert, die goed geboerd schijnt te hebben. Doch vele oude 
en bekende gezichten zag ik niet meer. 
Toch staat alles uit mijn Edese jaren glashelder voor de 
geest, zoals mijn eerste kleuterschool in de Torenstraat, 
daarna bij juffrouw Micha op de school van mijnheer van 
Gijn aan de Markt en daarna bij de heer Eigenraam, waar 
ik In de klas van mijnheer Pechman en de heer Bergsma 
(Park Paaschberg) terecht kwam. 
Ik zou een boek kunnen schrijven over sommige karakters, 

die werkelijk ''karakters'' waren, zoals onze kleermaker 

Ratstaat, die zo stotterde, Berend Jansen en Evert Fol- 

sche, de haltewachters, de oude Schuurman als omroeper 
en de uitgestreken heer Jansen als aanzegger en dienend 

in ons Luthers kerkje. Ja, de goede, ouwe tijd. 

Heel hartelijke groeten, ook aan de leden van het bestuur 

van Oud-Ede en de vereniging het allerbeste toewensend, 

van je ouwe sobat, 

Jan Fischer.



Voor belangstellenden, het adres van dhr Jan Fischer is: 

P.O. Box 1860 
East London 5200 

KR. S=Af rica. 

NIEUWE AANWINSTEN 1981 
De nieuwe aanwinsten uit het jaar 1981 zullen voorlopig 
nog niet worden tentoongesteld. 
De lopende tentoonstellingen vergen momenteel nog zoveel 
tijd, dat we deze nieuwe aanwinsten helaas nog even moe- 
ten laten wachten. 

NIEUWE LEDEN 

M.J. Boon, de Ruijterstraat 28 te Ede. 
R. Bos, Ibisdreef 286 te Utrecht 
mevr. J. de Groot-Boom, Wilterdinkstraat 16 te Ede 
G. Hendriks, Telefoonweg 31 te Ede 
P.H. Heuving, Grotestraat 120 te Ede 
A. Kalfs, Sterkenburg 174 te Ede 
J.W. Ladage, Dr Beumerlaan 34 te Otterlo 
mevr. J. v.d. Meulen-v. Dijk, Dennenlaan 316 te Ede 
J.E. Mulder Okhuijsen, Stationsweg 75 te Ede 
D. Smit, Stompekamperweg 60 te Ede 
mevr. J. Staf, de Ruijterstraat 46 te Ede. 
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MUSEUM <OUD-EDE>” 

  

tentoonstelling 

650 jaar LUNTEREN in OUD-EDE 

van 5 april 1982 
tot en met 

17 april 1982 
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OUD-EDE en de EROM 

Wij vinden het leuk om u te kunnen mededelen, dat we se- 
dert kort kontakten onderhouden met de Erom. (Edese zie- 
ken- en bejaarden Omroep). 
De EROM is namelijk bezig met het intervieuwen van oudere 
Inwoners van de gemeente Ede. 

Erg nuttig en leuk voor later. 
Oud-Edese gebeurtenissen en anekdotes worden veelal In 

dialekt op de band vastgelegd. Oud-Ede wordt door de EROM 

in de gelegenheid gesteld om kopieën van deze banden aan 
te kopen voor het geluidsarchief, Als de financieën het 
nog eens toelaten kunnen we dan t.z.t. een gelutdshoek 
in het museum inrichten. 

Vooral op het gebied van de oude ambachten is het erg be- 
langrijk om een gesproken woord op de band te hebben van 

de man uit het desbetreffende vak. 
Zo hebben wij de onlangs zo tragisch om het leven gekomen 

heer G. van Dijk (oud-wagenmaker uit Lunteren) met zijn 
92 jaar oude vader nog niet zo lang geleden in het museum 
mogen ontvangen. Zijn bijzonder interessante verhandeling 

over de wagenmakerij hebben wij toen via dhr Verhaaff met 
geleende apparatuur op de band kunnen vastleggen. 
Een grote aanwinst voor het geluidsarchief, waarbij wij 

nu tevens ín staat zijn om een uitgebreidere explicatie 
te geven bij de wagenmakerij, die is opgesteld in het 
museum. 

TU hoort het weer, het gonst van alle aktiviteiten. 

G.J. Schol tus-Pií jpers. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Vergeet u het niet? dinsdag 27 april 1982 in de Open 
Haard. 

  

Het programma na de pauze is werkelijk grandioos!! 
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ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

       

    

*_ Hout * Wij geven U een 
* Boord deskundig advies 

* Triplex * Bezorgen 
ratís 

* Schroten 3 

* 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 ! 
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Hoofdkantoor: 

Telefoonweg 110-112 — EDE — Tel. 19020 

5 kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente


