
  

  

  

e zandloper 
periodieke uitgave van de vereniging Oud-Ede 
verschijnt elk kwartaal 

10e JAARGANG - nr. 2 JUNI/JULI 1982 
  

    
de ‘Edese Folkloregroep FELUE'" in aktie op het Museumplein, 

ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 
650 jaar Lunteren in museum Oud-Ede.



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, sierplcister, sigmulto, 

behangwerk en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar : 

JANSEN 

Bettekamp 13 - Ede 

tel: 16308



  En 
ä VERANTWOORDING VOOR GEPU- 

de zandloper sLicEERDE TEKSTEN. 
EEEN EEN VE EEE EEE 

periodieke uitgave van 

  

de vereniging OUD-EDE De redaktie van De Zandlo- 

10e JAARGANG - nr. 2 per is u zeer erkentelijk 

JUNI/JULI 1982 voor al uw bijdragen In de 

kopy- 
DAGELIJKS BESTUUR vereniging Oud-Ede Echter, de u eran woorde | ijk- 

voorzitter: D. de Nooy, Wagenaarln 16 heid voor de inhoud van 

en IEEE historische en technische 

gegevens blijft ui tdrukker 
sekretaris: J. Clant,Amsterdamsewg 34 

  

6712 GJ Ede-Gld lijk voorbehouden aan hen, 

tel.: 15937. die de betref fende kopy 

penn.mr. : J. Smit, Arendshorst 29 hebben Ingezonden. 

| 6714 LV Ede-Gid 
tel.: 32462. Eveneens kan de redaktie 

ERE LEDEN Ee geen verantwoording op 

G.W. Bos zich nemen voor het even- 

MUSEUMADRES Museum ud-Ede, tueel niet vermelden van de 
| Museumpln 7 rr 

6711 NA Ede-Gld bron ed., bij het plaatsen 

tel.: 19554. van ingezonden stukken en/ 
(CONTRIBUTIE De minimale contributie of artikelen. 

bedraagt f 15,- per jaar, 

over te maken op postrek. 

3534268, t.n.v. de pen- | OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT 
ningmeester van de ver- 

HET BLAD ''DE ZANDLOPER! eniging Oud-Ede te Éde. 

    REDAKTIE van het blad DE ZANDLOPER Uit het blad De Zandloper"! 

mv E. Hendriksen, | mag niets worden overgeno- 
| Wilterdinkstr 9 

6712 EB Ede-Gld men, zonder vooraf daartoe 

tel.: 1307. een schriftelijke toestemming 

J. Das, Weerdenstein 205 | Van de redaktie te hebben 

tel.: 39391 

HJ Nijenhuïis,Molenstr 101 

6712 CT Ede-Gld 

tel .: 16838. 

eindredaktie, opmaak en lay-out: MUSEUM OUD-EDE TIJDELIJK GE- 

| SJ Ouwendijk,Nettelhorst SLOTEN van 19/6 t/m 3/7-1982 

3, 6714 MA Ede-Gld 

  

      
  

tel.: 33089 In verband met vakanties en 
KOPY ho b hikb . 
Alle kopy voor de eerstvolgende et niet besChi aaf ZIjn 

editie, vóór 7 augustus a.s. in- van personeel is het museum 

Ren nen | in de bovengenoemde periode 
Redaktie De Zandloper, Museumpln 7, ni , 
BHT NA Ede Bl ) et voor publiek geopend. 
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VAN HET BESTUUR. 

Onze vereniging heef t momenteel: 

-660 gewone leden, 
-3 ereleden, 

-geen begunstigende leden. 

a. gewone leden: Dit zijn zij, die door het bestuur 

zonder meer zijn toegelaten als lid van de vere- 

niging Oud-Ede. 

b. ere=leden: Dat zijn zij, die wegens hun bui tenge- 
wone verdiensten jegens de vereniging, op voorstel 

van het bestuur, in de Algemene Leden Vergadering 

als zodanig zijn benoemd. 

c. begunstigende leden: Dat zijn zij, die zich jegens 

de vereniging verbinden tot het storten van een 

jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag 

jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering wordt 

vastgesteld en die zodanig door het bestuur zijn 

toegelaten. 

NOTULEN JAARVERGADERING VAN 1981. 

Het lag in de bedoeling dat de notulen van de vorige 
jaarvergadering in het vorige nummer van de Zandloper 
zouden zijn gepubliceerd, zodat alle leden van te voren 
op de hoogte zouden zijn van de inhoud. 
Helaas, door een communicatiestoring is dat niet ge- 
beurd en moest de sekretaris op de pas gehouden jaar- 
vergadering het hele verslag weer voorlezen. 
Nogmaals onze excuses. 

-redaktie=-



VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN OUD-EDE, zoals gepu- 

bliceerd in Ede Stad. 

  

  

Jaarvergadering van 

vereniging „„Oud-Ede” 
EDE — De vereniging Oud-Ede 

hield op dinsdag 27 april haar jaar- 
lijkse algemene ledenvergadering in 
de „Open Haard” te Ede. 

Het bestuur was zeer verrast wat de 
opkomst betrof, er waren niet minder 
dan 110 personen aanwezig toen de 
voorzitter de heer David de Nooy pre- 
cies half acht de vergadering opende. 

De diverse verslagen passeerden 
met een sneltreinvaart. Ook de 
bestuursverkiezing verliep vlot. Me- 
vrouw Wijnveen-Van de Kraak werd 
gekozen in plaats van de wethouder 
G. W. Bos, die aftredend en statutair 
niet meer herkiesbaar was. Grote ver- 
rassing voor de vergadering én de 
heer Bos was het feit dat hij tot erelid 
van de vereniging werd benoemd. Het 
prachtige boek „Verleden land” werd 
hem tevens aangeboden voor het vele 
werk dat hij gedurende 30 jaren als 
bestuurslid heeft gedaan. 

Zo heeft de vereniging Oud-Ede nu 
3 ereleden, t.w. de heer H. W. Olden- 
hof, de heer J. de Noay en sinds 27 
april 1982 de heer G. W. Bos. 

Het formele gedeelte van de verga- 
dering was binnen een uur afgelopen. 
Nog werd medegedeeld dat de jaar- 
lijkse excursie naar het Peelland” 
gaat met een bezoek aan het nationaal 
Beliaardmuseum en het natuurstudie- 
centrum en museum Jan Vriends te 
Asten. Vervolgens trad de afdeling 
Volksdansen van de folkloregroep Fe- 
lue voor het voetlicht. 

Met genoegen werd gekeken naar 4 
dansen die in korte tijd waren inge- 
studeerd o.l.v. de heer Luuk van de 
Woude. Hierna kwamen „Geurdient- 
je" en Derk” op het toneel. Geur- 
dientje hield een oud-Edes verhaal, 
wat zeer in de smaak viel. Beiden ga- 
ven een dia-presentatie met toelich- 
ting, met als titel: „Een wandeling 
door het centrum van Ede omstreeks 
1900”. 

Met grote aandacht werden de 
prachtige dia's bekeken en een spon- 
taan applaus onderstreepte de gevoe- 
lens van de vergadering. Precies om 
kwart over tien sloot de heer de Nooy 
de vergadering en „Oud-Ede'” kan te- 
rugzien op een goede avond. 

56e JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING "'OUD-EDE' over 1981. Eerten ang en EME OONST OHG 
Op 1 januari 1981 telde de vereniging 639 leden en op 
31 december 1981 waren dat er 648. 
Tot 24 januari liep nog de tentoonstelling ''De Nationa- 
le Feestrok!', welke op 11 december 1980 was begonnen. 
Op 16 februari hield mevrouw Schipper-van Lottum een 
lezing over merklappen. De belangstelling was zo groot, 
dat de zaal te klein was en men moest uitwijken naar 
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een kerkgebouw. Op 28 april werd onze jaarlijkse Alge- 
mene Leden Vergadering gehouden. Een vroegere plaats- 
genoot, de heer A. Bruijn van het R.0.B. wist ons erg 
veel interessants te vertellen over middeleeuws aarde- 
werk. De tentoonstelling "Aanwinsten 1980'' werd gehou- 
den van 16 april t/m 9 mei. De cursussen ‘Veluws kos- 
tuum'' en '"'Schilderen!'' konden (gezien de enorme belang- 
stelling) een sukses worden genoemd. De heer Herbert 
uit Barneveld gaf op 12 mei een lezing over kleder- 
drachten. 
De tentoonstelling "150 jaar Fiets'' van 2 juli t/m 
3 oktober was een eclatant sukses en trok een record- 

aantal bezoekers en een landelijke belangstelling. 
Op 12 augustus vond de excursie plaats naar het Zuider- 
zeemuseum in Enkhuizen. Tevens werd daarbij in Lelystad 
de inpolderingstentoonstelling bezocht. 
Een deel uit de Topografische Atlas van de gemeente Ede 
kon van 18 december t/m 6 februari 1982 worden tentoon- 

gesteld. Het betrof hier werk van kunstenaars, die in 
de gemeente Ede gewoond en gewerkt hebben. Ons medel id, 

de heer E. Hendriksen hield een aantal rondleidingen. 

Op 31 december 1981 was het bestuur van de vereniging 
Oud-Ede als volgt samengesteld: 

-D. de Nooy, voorzitter; 
-J. Clant, sekretaris; 

-J. Smit, penningmeester; 

-G.W. Bos, vice-voorzitter; 

-mevr. E. Hendriksen, bestuurslid; 

-H. Verhaaff , bestuurslid; 

-mevr. G. Scholtus, bestuurslid; 

-P, Aalbers 
J.J. Modder ) gedelegeerden van de gemeente Ede. 

JAARVERSLAG 1981 VAN DE MUSEUM-COMMISSIE door de 

voorzitter van deze commissie, Jan van Gent. 

  

Het jaar 1981 gaat voorlopig weer de geschiedenis van 
het museum Oud-Ede in als een bijzonder jaar. 

Stonden wij hier vorig jaar om deze tijd nog wat som- 

ber op de toekomst te preluderen, de werkelijkheid 
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heeft die woorden finaal gelogenstraft. 
Voorlopig wagen we ons dus maar niet aan voorspellin- 
gen. 

In het afgelopen jaar zijn zelfs verscheidene records 
gebroeken en de inmiddels terzijde gelegde agenda - 
(zelfs die gooit een museum niet weg, want die vertelt 
van dag tot dag ook een stuk geschiedenis)- wemelt 
van de opmerkelijke data. Wij zullen u niet met al die 
wapenfeiten vervelen, maar slechts een greep doen. 
Trouwens de Zandloper vermeldt immers ieder kwartaal 
veel van wat wij nu weglaten. 

Als nummer 1 mogen wij bogen op het hoogste aantal be- 
zoekers, dat ooïit de Oud-Ede-drempel heeft overschre- 
den, namelijk 11.331, ofwel bijna 4.000 bezoekers meer 
dan in 1980. De inkomsten daarvan moeten op z'n minst 
een glimlach op het gelaat van de penningmeester heb- 
ben veroorzaakt; op = qulden na precies f 1500,- meer, 
dan hij ooit voor 1981 begroot kon hebben. 
Maar boekhouden is nooit onze sterkste zijde geweest, 
dus laten wij lach- en traanzijde van de balans maar 
over aan de heer Smit. 
Wat ons meer interesseert is de belangstelling, die de 
leden van de vereniging getoond hebben. Bedraagt het 
totaalpercentage van de toename bijna 51%, als wij de 
betalende bezoekers er aftrekken, zien wij de gratis 
bezoekers met bijna 85% stijgen. 
Hoewel daarbij ook een aantal museum-jaarkaarthouders 
bij zal zijn, is het cijfer hoopvol. 

Ten tweede waren er met de tentoonstelling "De Natio- 
nale Feestrok!', die weliswaar in 1980 al begon, maar 
nog bijna de hele maand januari 1981 doorduurde, mee- 
gerekend in 1981 vijf tijdelijke tentoonstellingen. 
In februari volgden de ''Merklappen'', in april/mei de 
aanwinsten van 1980, daarna drie maanden lang (van 
juli t/m september) de topper van het jaar "150 jaar 
op de fíiets'' en tenslotte van half december tot ver in 
januari 1982 een deel van de gemeentelijke Topografi- 
sche Atlas ''Oud Ede in beeld''. 

Dat er voor de vaste collectie en deze vijf exposities 
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zoveel belangstelling was, is behalve aan de haast on- 

uitputtelijke ijver van onze vaste medewerkers en niet 

aflatende trouw van een handjevol vrijwilligers, zeker 

wel te danken aan de aandacht die de media aan Oud-Ede 

hebben willen besteden. 

Wij waren wel zo'n 65x in kranten, plaatselijk, lande- 

lijk, maar ook wereldwijd, want zelfs in de Hol land 

Herald van de KLM werd over ons geschreven. Op de IV 

was Oud-Ede vier maal te zien en via de radio drie 

keer te horen, waarvan tesamen driemaal in Toeristische 

Tips van de NOS, eenmaal op de KRO, de AVRO, de VARA 

en Veronica. 

Drie keer moest in 1981 de voorzitter van de vereniging 

komen opdraven om memorabele bezoekers te fêteren. In 

juli zelfs tweemaal achter elkaar. 

Toen de fietstentoonstelling nog geen drie weken draai- 

de verscheen reeds de 2500-ste bezoeker en vijf dagen 

later kon de heer de Nooy de hand drukken van de 

3500-ste. Op 23 september verwelkomde hij de 10.000-ste 

van 1981, een lid van Oud-Ede, mevrouw Burger uit Ede. 

Twee bijzondere dagen: 12 mei, een grote drukte voor 

de lezing van de heer Herbert over klederdrachten met 

een show in de Veluwezaal en 28 augustus toen in aan- 

wezigheid van een aantal leden van het gemeentebestuur 

ons museum werd vereerd met een bezoek van de Heide- 

koningin met haar gevolg en een grote groep Lunterse 

dames in klederdracht, gechaperonneerd door een hoog” 

geplaatste, met goud beladen, Lunterse 'N.S.-funktio- 

nar is. 

Aanwinsten waren er weer te kust en te keur, waaronder 

een groot aantal kledingstukken, een serie foto's die 

betrekking hebben op Ede-Zuid en een aquarel van de 

Hof van Gelderland, (de echte wel te verstaan) door de 

bekende kunstschilder Thijs Mauve, één en ander ge- 

deeltelijk als schenking, deels door aankoop verkregen. 

Door de grote drukte en onderbezetting in het museum, 

moest de tentoonstelling van deze nieuwe zaken wat wor- 

den verschoven, maar we hopen ze u later in het jaar 

te kunnen laten zien. 
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Iwee voorwerpen, hoewel beide geen bezit van Oud-Ede, 
zijn al wel bij en in het museum te zien. De gemeente 
zette de Jubileumlantaarn op het Museumplein en van de 
heer Romein kregen wij een door hemzelf gebouwd model 
van de Oude kerk in bruikleen. Beide zaken zijn het 
bekijken meer dan waard. 

Hoewel wij u zeker niet onderschatten, geloven wij dat 
weinigen onder u zullen beseffen, wat een werk er voor 
al deze aktiviteiten moet worden verzet. Om het in on- 
ze eigen streektaal te zeggen: ''Das heel iezig''. 
Wij willen dan ook niet eindigen, zonder een woord van 
dank uit te spreken aan de vaste medewerkers Jan Diepe- 
veen en Jaap Nijdam, die dagelijks hun beste krachten 
geven aan het museum, alsmede aan dat bewuste handjevol 
waar we het straks al over hadden. Zonder mevrouw Hen- 
driksen en Henk Verhaaff die ontzettend veel vrije tijd 
in het museumgebeuren steken, Carla de Bondt en Pieter 
Vane die heel wat werk hebben verzet, hadden onze vaste 
medewerkers het nooit aangekund. 
Helaas hebben de heer en mevrouw Jansen die het vorige 
jaar nog meededen, onlangs gemeend hun hulp te moeten 
staken. 

Heel blij zijn we tenslotte dat Jan Diepeveen die vanaf 
vorig jaar zomer (dat kwam er ook nog bij) om gezond- 
heidsredenen gedurende zo'n zeven maanden verstek heeft 
moeten laten gaan, sinds een paar weken weer op zijn 
post kan zijn. 
Uw applaus graag voor deze bezielde mensen, die ondanks 
bezuinigingen en andere ongemakken de moed niet verl ie- 
zen, maar door hun persoonlijke inzet het museum groot 
maken. 

WIST U DAT „ananas aans 

“Het buitenschilderwerk aan ons museum in het afgelo- 
pen voorjaar is uitgevoerd en dat daarmee een bedrag 
was gemoeid van bina f 13.000,-; 

“Het onderhoud aan dak, schoorstenen, ramen en kozij- 
nen, hetwelk eveneens in het voorjaar is uitgevoerd, 
een bedrag vergde van f 16.000,-;



-Het museum Oud-Ede de navolgende kunstwerken in bezit 

heeft: 

„vier aquarellen van de dames Wandscheer, 

„twee olieverfschilderijen van de dames Wandscheer, 
„een | inoleumsnede van Dick Ket, 

„een viltstifttekening van Gander, 

‚een tekening van de Dorpsstraat van Gildemeester, 

‚een aquarel van Thíjs Mauve, 
„een olieverfschilderij van J.H. Evertsen, 
meerdere etsen van Willem Witsen. 

  
Eén van de praalwagens in de allegorische optocht (bij Acacialaan). 

DE HEIDEWEEK IN 1937/. 

(25 augustus t/m 31 augustus 1937) 

  

Nu deze zomer voor de 26e keer de Heideweek in Ede zal 
worden gehouden, willen we eerst wat noteren van de 3e 

Heideweek, een feestweek waar men ook destijds al heel 

lang van te voren aan werkte, om een zo goed mogelijk 

programma te kunnen bieden. Want de bedoel {ing van de 

8



Heideweek was (volgens burgemeester Creutz in zijn 
openingsrede op 25 augustus 1937) :''als het in septem- 
ber uit is met de zomer en de vakantietijd en het ge- 
bonden leven weer aanvangt op kantoor, fabriek enz. en 
we allen weer in de tredmolen van het alledaagse leven 
gaan, is het goed om mét de vakantiegasten, vóór hun 
terugkeer, feest te vieren als afscheid van zomer en 
van vakantie. 
Het is geen feest of kermisweek voor eigen vermaak van 
de Edenaren of om geld los te kloppen van de vakantie- 
ganger. 
De dank der gasten is ons voldoende loon en Ede weet 
wat het is om gastheer te zijn. 
De 3e Heideweek brengt veel aan sport, kunst en ver- 
maak en de kniesoren hebben acht dagen arrest. 
Het is een feest voor jong en oud.'' 

Maar het was ook een feest, waaraan iedereen meewerkte 
om het geheel goed voor elkaar te krijgen. Niet alleen 
de V.V.V., maar er waren allerlei commissies die zorg- 
den, dat alles goed zou verlopen. Zo was er ook het 
Ere-comité met de burgemeester, Mr Dr C.O0.P. Baron 
Creutz als voorzitter en verder als leden: 
J‚M.P.A. Quadekker (commandant 11e artilleriebrigade 
en tevens Garnizoenscommandant); J.A.G. van Andel 
(commandant 11e Infanteriebrigade en waarnemend Garni- 
zoenscommandant) ; Jonkheer K.F. Quarles van Ufford 
(waarnemend commandant 11e artilleriebrigade); Jonk- 
heer H.W.M. van Coehoorn van Sminia (voorzitter Kon. 
Ned. Federatie van landelijke Ri jverenigingen); 
H. Keppel Hesselink (commandant school voor reserve 
officieren der bereden artillerie); C.A.H. Weijer 
(arts); O.R. Berger (gemeentesekretaris); Ir H. Nolet 
(bedrijfsleider AKU); C. den Ouden (industrieel); 
H.J.H. Wolfs (industrieel) en C.J. Cruijff (direkteur 
Edese Waterleiding Mij). 

    

Het bestuur van de toenmalige V.V.V. bestond uit de 
heren G.J. Smits (voorzitter); J.E.B. de Visser (sekre- 
taris) ; A.M.J. Aartsen (penningmeester) en H.W.P. Bon- 
te, D.H. Foeken, J.C.H. Mens en J.G. Pieterse.



Zo zag ons dorp er uit in 1928. Op de voorgrond de Schoolstraat 
de Paasbergschool. Daarachter de Hofstraat en het oude kerkhof. 

Links daarvan de rogge- en aardappelakkers van de Achterdoelen, 
vervolgens de kern van het dorp met uitlopers als de Veenderweg  



  
de Molenstraat. 

Op de achtergrond uitgestrekte bouwlanden, die verderop overgaan 
In weilanden. 
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Ook was er een Propaganda- en Reklamecommissie, een 
commissie voor de allegorische optocht en bloemencorse, 
een commissie ontvangst Heidekoningin, een commissie 
openluchtspel (voor het schaakspel), waarvan twee com- 
missie leden het schaakspel speelden als levende stuk- 
ken.Verder nog commissies voor sport, auto-, wandel - 
en fietstochten, voor kinderspelen, voor concours 
hippique, voor het ringrijden en een jury voor het be- 
oordelen van de straatversieringen. 
Deze jury had een erg moeilijke taak, want heel het 
dorp werd versiert met ere-bogen en veel andere soor- 
ten van versiering, kortom Ede was een feestelijk 
heidedorp. 

De intocht van de Heidekoningin în de openluchtverga- 
derplaats (nu zeggen we Openluchttheater), was een erg 

groots geeuPen 

   

REE 

nt 
oet 

Intocht van de Heideko 
hk paarden. 

De Heidekoningin van 1937 was mej. Hui jgens en zij was 
gezeten op een versierde wagen, getrokken door vier 
paarden en geheel omringd door heidebewoonsters en 
herders. 

Na de gebruikelijke toespraken door burgemeester, voor- 
zitter van de V‚V.V. en de Heidekoningin, kwamen de 
herders aan de beurt en deze hielden hun toespraak in 
het streekdialekt. 
Eên en ander kunnen we u heel uitgebreid vertellen, 
maar we willen ook nog in het kort iets zeggen over de 
andere dagen van de toenmalige Heideweek. 
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De Heidekoningin op haar praalwagen, geflankeerd door enkele herders, 

Voor iedereen was er wel wat, doch het hoogtepunt was 

wel het openluchtspel ‘Cirkus Petrowitsch'', waarin o.a. 
Lord Wijhe nog een hoofdrol speelde. 
Het spel werd opgevoerd in het Openluchttheater op de 

eerste dag van de Heideweek en dan nog op de vri jdag- 

avond en maandagavond daarna. 

Verder nog kinderspelen op het terrein aan de Papakop, 

een concours Hippique op het Reehorst-terrein, diverse 

wandel = en fietstochten, tochten met autobussen, een 

Imkerdag, het schaakspel met levende schaakstukken ín 

de Kuil en een grote allegorische optocht en bloemen- 
corso met als slotstuk op de laatste dag (tevens Ko- 
ninginnedag) een groots vuurwerk op het terrein van de 
Edese Ijsclub aan de Schaapsweg, beter bekend als de 

kano=vijver. 
Ook waren er wedstrijden zoals: straatversieren, waar- 

van het Maandereind toen de winnar werd; een wedstrijd 
straatverlichting (winnaar Lord Wijhestraat). 
De winkeliers hadden een etalagewedstrijd, welke werd 
gewonnen door de Velo Mij aan het Maandereind (nu de 
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firma Vlastuin). 
U merkt het wel, van alles wat. Als je alles zou wil- 
len beschrijven, zou je wel een hele Zandloper kunnen 
vullen en dat is echt niet de bedoeling. 
Alleen wat indrukken weergeven van wat de Heideweek in 
die tijd betekende: een leuke tijd en een tijd van 
echte en hechte samenwerkina tussen de inwoners van ons 
mooie dorp Ede. 

Jan Diepeveen. 

  

  

  

    
  

Consumptie
 ZEE! billijk. 

  
    
   
      

    
   
   
   

  
G 26 AUGUSTUS: 

Vertrek 9 uur v.m. van het 

teg tot Drieberg (Heide-Panoi 

ng, door het Edesche bosch t 

  
  rca à uur. 

Groot Concours Hippique op terrein Reehorst”. 

Toegangsprijs: Iste rang us... f 1 

2de rang suver 1:09:60, 

Ade rang ….……….……….. f 0.40. 

Aanvang 2 uur. Voorkeuring 9 uur 's morgens. 

1. Individueele dressuurproef Klasse N (WV. pt. 82 No. 2). 

2. Springen met groepen (WV. punt 100). 

3 _Dressuurproef voor viertallen. 
Gevraagd wordt programma W.V. punt 85 No. &a. 

4. Parade voor alle deelnemende ruiters; tevens prijsuitreiking 

voor de dressuurproef voor viertallen. 

5. Springconcours Klasse N. (WV. punt 131b). 

6 en volgende: 

Springconcours, carroussel. enz. enz. door de „Edesche Offi- 

ciers-jachtverceniging” en de „Edesche Onderofficiers-jacht- 

vereen, 

Uitvoerige omschrijving in speciaal concours-programma, verkrijg 

baar aan het terrein. 

14 Prijzen: Kunstvoorwerpen.



8.00 uur namiddags: 

CONCERT op de Markt te geven door „de Harmonie”. 

Programma: 

Ll. Heideweekmarsch „onver venn Felix Kwast. 

2, Les Saltimbanquës ….....osvvrserveernnerensrenne Ganne. 

5. Donor, WB aanne enesereeee en Julius Fuêik. 

4. _Voorwaarts-Marsch VN venues W. Ciere. 

5, Prinses Juliana marsch . ‚N, A. Bouwman. 

6. Neerlandia, potpourri …sussseanssorssversvenven r 

7. Prins Bernhardmarsch ………………… J. v. Woudenberg. 

8. Wilhelmus van Nassouwe ….………. C. L. Walter Boer. 

910 Marsch-Concert door de „Edesche Harmonie” op het ter- 

rein van de Edesche IJsclub. 

10 uur namiddags: 

OFFICIEELE SLUITING DER HEIDEWEEK op het 

terrein van de Edesche IJsclub door den Burgemeester der 

Gemeente Ede Mr. Dr. C. O. Ph. Baron Creutz. 

De feestelijkheden worden besloten met een 

Grootsch Vuurwerk 
op het terrein der Edesche IJsclub. 

Toegangsprijzen: le rang f 0.50 (zitplaatsen). 

le rang f 0.25 (staanplaatsen). 

Kinderen f 0.15. 

   REEHORST 
PRESENTEERT 

Donderdag en Vrijdag 26 en 27 Augs- 

geheel nieuw voor Ede 

Non Stop Variété 

FAVEUR 
meteen programma van 

       

      

      
    

    
  

onovertroffen wereldattracties 

Na afloop Dancing 
met de 

Faveur-Show-Band 
Bandleader 

Jef de Winter. 

VRIJDAGMIDDAG 

       
         

   Speciale Kindervoorstelling 
Bespreekt Uw plaatsen tijdig! 
    
  

JAARLIJKSE EXCURSIE OP WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1982, 
met een ‘dagje Peel'' door het Peel landschap. 

  

Programma: 

08.30 -vertrek vanaf het museum; 
10.00 -de bus komt aan bij de V.V.V. in Helmond, 

waar de V.V.V.-hostess zich aan u komt 
voorstel len; 

10.15 =na een korte rit wordt snel gestopt voor 
koff ie met gebak. Aansluitend kunt u een 
poffermaakster aan het werk zien; zij ver- 
telt u honderd uit over de poffer (een 
oude Brabantse muts) van vroeger en nu; 

11.30 -we zien vervolgens het prachtige authen- 
tieke Peel landschap; u rijdt o.a. langs 
het natuurreservaat ''De grote Peel'!', u 
ziet enkele Peelkanalen met leuke brugge- 
tjes; 

12.30 -In Deurne wordt u een Brabantse koffietafel 
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geserveerd, bestaande uit soep, 5 soorten 
brood en broodjes, roomboter, verschillen- 
de soorten vleeswaren, kaas en koffie, 
thee, melk of karnemelk naar behoefte. 

14.00 -na de maaltijd brengen we een bezoek aan 
museum Asten, waar twee bijzondere musea 
zijn gevestigd, namelijk het Nationaal 
Befaardmuseum en het Natuurstudie Centrum 
en Museum Jan Vriends. 
In het beiaardmuseum ziet u een expositie 
van torenklokken, carillons en torenuur- 
werken en in het andere museum ziet u vele 
opgezette dieren en het geeft een beeld van 
de flora en fauna van de Peel. 
Na de rondleiding wordt u in het museum 
een drankje naar eigen keuze aangeboden. 

16.00 -zo zoetjes aan gaan we huiswaarts en wie 
weetnemen we nog een ‘afzakkertje''. 

18.00 -omstreeks deze tijd hopen we weer in Ede 
terug te zijn. 

De kosten, exclusief het eventuele ‘afzakkertje be- 

dragen f 40,- per persoon. 

Er zijn 4b6 plaatsen beschikbaar. Aanmelding voor be- 
staande leden van onze vereniging. Als er nog plaats 

over is komen nieuwe leden en eventueel niet-leden in 

aanmerking. 

Aanmelding en vooruit betalen graag zo spoedig moge- 

lijk aan de balie van het museum Oud-Ede (gesloten tot 
en met 3 juli a.s.). 
Wie het eerst komt, het eerst maalt geldt ook hier.. 

D. de Nooy. 

MIENIJE.......... 

  

Harreme en ik hen ut de leste tied meraokel naor ons 
zin gehad, want wat zin we veul minse en veural ok be- 
kende tege gekomme in 't museum. Allereerst zin d'r een 
kwak minse komme kieke naor de plaotjes van wat ze 
neume de Topografische Atlas. Dit zin schilderije die 
de gemeente het laote maoke van beroepe en van aordige 
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plekjes van vrogger. Hendriks van de Spaorbank die d'r 
een hoop van afweet en d'r schienbaor ok wat mee te 
maoke had bíij het ontstaon van de kellektie, hield een 
paor rondleidingen. Veul minse kwamme daor op af en 
daorbij waore veul bekende; die vrogger in Ee woonden. 
D'r zin heel wat herinneringen opgehaold; de één wist 
haost nog meer dan de aander van Ee vrogger. 
Zelfs hele familieverhaole kwamme d'r an te pas. Heel 
bar. Dat Harreme en ik daor van genote, kunne jullie 
begriepe. 
Daornao hedden we de tentoonstelling van Oud Lunteren. 
Ok daorbij veul bekende; ik zal ze niet allemaol neume, 
mer veur Marie van 't hoekje en veur de loko-börrege- 
meester van Lunteren docht ik, mag ik een uutzondering 
maoke. Het was verrekt aordig dat veul vrouwminse uut 
Lunteren in klederdracht met wat minse uut Ee veur op 
t Museumplein wat hen gedaanst. De minse van Oud-Lun- 
teren hadde d'r aokeluk veul wark an gehad, went het 
uutpluuze van wat d'r de leste 650 jaor in Lunteren ge- 
beurde en wat er van is gewörde, dat maok je mer niet 
zo op een achternaomiddag klaor. 
Vanetiges waore we glad beduusd van de belaangstell ing 

op de Koninginnedag. Dat was zogezeid een open dag. 
Dat had de Oranjekemissie zo verordeneerd umdat ze 
saome mit ons de tentoonstelling van de poppen van de 
Koninklijke familie organiseerden en daorveur naor ik 
had begrepe een flinke duit in het zakje deeje. 
Noe de minse kwamme in drommen en uut alle wiend- 
streke; het zag soms zwart van de minse in ut museum. 
Ok kwamme d'r veul minse uut Ee veur de eerste maol in 
‘t museum. Veurzitter de Nooy kos ut niet naolaote 
zukke minse lid van Oud-Ee te maoke. An 't eind van de 
dag hadde we 1393 bezeukers geteld. Dank zij wat extra 

hulp in de haost opgeroepe, en ok meneer Groters hielp 
en de veurzitter as gezeid, kos de museumkemissie de 
zaoke ree houwe. Voldaan, mer hartstikke muui deeje ze 
um goed vijf uur de deur op slot. 
Harreme en ik hadde beslist ok de pap op van dat gewrie- 
mel van al dat volk veur je ooge. De opmerkingen zin 
heel verschillend. In ‘t algemeen veul bewondering, 
maor veulachtig heurde je de opmarking das ze ut wat 
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weinig poppe vonde. Mer jao, de museumkemiss ie mocht 
hoog of laag springe, ze mocht in het Koninklijk Huus- 
archief mer 50 stuks poppe uutzeuke. Daor kosten ze 
bar wienig an doen. Toch was het een meraokels sukses! 

Noe nog een heel aander onderwarp. As jullie nog weer 
ees bij ons in “t museum rond loope, kiek dan us naor 
de vlonders of sokkels zoas ze die ok wel nume. Het 
zin die dinge, waorop b.v. de ploeg staot zak mer zegge. 
Dan zu je zien, hoe netjes die zin gewörre. Dat het 
Arbeidszörg veur ons opgeknapt. 't Is een meraokel. 
Kostte wel een heel bietje, mer gelukkig kos dat be- 
taold wôrde van de subsidie die we van de Provincie 
hadde gekrege. Jammer genog hen ze de bedoeling met dit 
soort subsidies ut kommende jaor te stoppe. Bezunige!! 
Daor dreit alles vandaog um. Ok het museum kfiegt daor 
mee te maoke. Daorum most ut Bestuur ok de huur van het 
depot an de Fisherstraot opzegge, waordeur we noe veul 
in eigen huus hen. Ut scheelt een slordige stuuver mer 
als dit zo deurgaat dan zulle we veul minder met ten- 
toonstel linge kunne doen. 
Daorum ha'k zo gedocht, als noe us ieder lid van de 
Vereniging een neit lid anbrocht, dat zou ut Bestuur 
en de museumkemissie een bietje extra steun in de rug 
geve. ‘t Bestuur he'k geheurd, denkt ok nog over een 
aandere manier om wat geld bij elkaor te kriege. Op 

die manter kunne ze probere het vol te houwe om af en 
toe aordige tentoonstellings in huus te kriege. 
Went mit al die aktiviteit motte we ons ok een bietje 
bewieze, met naome bij ut gemeentebestuur. Went dat 
schokt ok veur ‘t museum. 
Dan mot ik te leste nog kwiet, dat d'r veulachtig ge- 
beld wordt deur minse veur huur van ouwe kleere. De 
klederdracht zin gemaokt deur een aontal vrouwe veur 
hun zelf en van eiges zin die niet te huur. 
Sommige minse denke dat en darum mot dit misverstand 
de wereld uut. Een idee misschien um as je noe wezeluk 
zo n pak wil hen, gao dan ok op de kursus as die er 
weer is in ‘t najaor. 
Minse, dat was ut veur vandaog. 'k Wens jullie een 
goeie zoemer mit aokeluk veul mooi weer toe. 
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Hou je bedaord mit de vakantie. 

De groette van Harreme en van eiges ok van 

MIENTJE UUT UT MUSEUM. 

Nieuwe leden voor de Vereniging Oud-Ede t/m 15 mei j.l. 

  

  

C.v.Barneveld, Voerakker 7/0 te Ede, 

mv H.Beekman-Veenendaal , Bettekamp 94 te Ede, 
G.J.v.d.Berg,Wilterdinkstraat 10 te Ede, 

mv W.Bernard, Jachtlaan 65 te Ede, 
mv M. Brouwer, De Zoom 2 te Ede, 

H.Bussink, Not. Fisherstraat 16-2 te Ede, 

P.L.H.Ebbeling, Burg. Prinslaan 11 te Ede, 

J.J.Enserink, J.v.Stolberglaan 26 te Ede, 
H.A.Faas, Gr. Bentincklaan 26 te Ede, 

R.W.Garming, Dikkenbergweg 13 te Bennekom, 

P.Griffioen, Middelberglaan 21 te Ede, 

H.v.d.Heide, Beatrixplein 1 te Ede, 

W.M.Hey, Molenstraat 96 te Bennekom, 

P.Jager, v.Galenstraat / te Ede, 

mv G.A.Kamphuis-Meulenbelt, Diamantlaan 10-Bennekom, 

E‚.R.Klerk, Solleveld 12 te Ede, 

Mr J.Meeuwissen, van Eedenlaan 20 te Haren (Gr), 

E.P.Riezebos, Vernylaan / te Bennekom, 
mv M‚Roddering, Sterkenburg 110 te Ede, 

mv E.A.Scheffers-v.d.Heyden, A.v.Schendelln 16 te Ede, 
B.J.v.Silfhout, Stationsweg 93 te Ede, 

T.E.Slot, Edeseweg 6-8 te Otterlo, 
Streek V.V.V. Z-w Veluwe, Postbus 234 te Ede, 

mv G.T.v.Zuilen-Veenendaal, Telefoonwg 104b te Ede. 
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RECTIFICATIES 

-In het vorige nummer van de Zandloper publiceerden wij 
abusievelijk een artikel, waarin werd gesproken over 
Geurdientje en haar deerns. 
Hiervoor de excuses van de redaktie. 

De betref fende groep heet officieel "Edese Folklore- 
groep FELUE', waarin zowel dames als heren meedoen. 

„-redaktie- 

    
VERKOOPARTIKELEN AAN DE BALIE VAN HET MUSEUM. 
gn 

Een tiental fraaie prentbriefkaarten, getekend door de 

tekenaar=kunstschilder Marius Jansen, zijn nu ook aan 

de balie van ons museum te koop à f 0,75 per stuk. 

We weten zeker, dat u uw familie en kennissen wil ver- 

rassen met het toezenden van één van deze zes Edese, 

2 Lunterse of 2 Bennekomse prenten. 

Ingelijst zullen ze als wandversiering zeker worden ge: 

waardeerd. 

De volgende prenten zijn aan de balie verkrijgbaar: 

E de: „Hervormde kerk, 

-Toren van de Hervormde kerk, 

-Doesburgermolen, 

-boerderij de Driehoek, 

-Keetmolen. 

Bennekom: -de Oude kerk, 

„kasteel Hoekelum. 

Lunteren: -Hervormde kerk, 

=mo len De Hoop. 
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ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

       

  

   

*_ Hout * Wij geven U een 

* Baard deskundig advies 

*_ Triplex * Bezorgen 

* Schroten gra 

____* Wandplaten 
Fi 

* 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 

     


