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ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 
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* Board deskundig advies 
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gratis 
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* 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. Telefoon 08380 - 11680
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DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING "OUD-EDE" 

voorzitter Drs E. Broekhuis, Nwe Kazer- 
neln 85, 6711 JK Ede 
tel.: 11916 

E. Hendriksen, Gr Bentinck- 
In 22, 6712 GT Ede 
tel.: 11229 

T. Hylkema, Bremlë 42 
6713 EB Ede, tel.: 18808 

sekretaris 

penn.mr. 

ERE-LEDEN H.M. Oldenhof, 

G.W. Bos 

AFGENAARDIGDEN van de VERENIGING 

Stichting Ir J. Ubbels, v Irhoveln 
Tegelmuseum 9, 6711 MN Ede 

Monumenten- JJG vd Pol Burg Prins]n 
commissie 26, 6711 KD Ede 

MUSEUMADRES Museum Oud-Ede, Museump]n 
5-7, 6711 NA Ede 
tel.: 19554 

CONTRIBUTIE Minimaal f 15,- per jaar, 
te storten op giro 3534268 
tnv penningmeester Ver. Oud- 
Ede te Ede. 

REDAKTIE van het blad "De Zandloper" 

J. Das, Weerdenstein 205 
6714 CP Ede, tel.: 39391 

H.J. Nijenhuis, Molenstr 101 
6/12 CT Ede, tel.: 16838 

  

    

leindred., S.J. Ouwendijk, Annadaal 22 
opmaak en 6715 JA Ede, tel.: 33089 
lay-out 

  

VERANTWOORDING VOOR GEPUBLI- 
CEERDE TEKSTEN 
De redaktie van De Zandloper is 
u zeer erkentelijk voor al uw 
bijdragen in de kopy. 

De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van historische en tech- 
nische gegevens blijft echter 
uitdrukkelijk voorbehouden aan 
de inzender van de kopy. 

Eveneens kan de redaktie geen 
verantwoording op zich nemen 
voor het eventueel niet vermelden 
van de bron etc., bij het plaat- 
sen van stukken en/of artikelen, 
welke zijn ingezonden. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT "DE 
ZANDLOPER", 
Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen uit dit blad is al- 
leen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de redaktie: 

    

LIDMAATSCHAPKAARTEN en/of MUSEUM- 
JAARKAARTEN en 
Lidmaatschapkaarten van Teden van 
  

  

de Vereniging Oud-Ede en/of Museum 
jaarkaarten kunnen tijdens de ope- 
ningsuren. worden afaehaald aan de 
balie van het Museum Oud-Ede. 

Kopy voor “DE ZANDLOPER" 
Alle kopy voor de eerstvolgende 
uitgave van “De Zandloper" graag 
inzenden aan de redaktie van het 
blad, p/a Museumplein 5-7, 6711 
NA Ede, en wel vóór: 

15 februari 1985 

  

 



VOORWOORD VAN DE NIEUWE VOORZITTER VAN HET BESTUUR 

  

E. BROEKHUIS, ec. drs 6711 JC Ede, 

Nieuwe Kazernelaan 85 

08380-11916 

—_ nn nn en nn nn en nn nn nn nn nn nn nn nn en nn nn nn en ee nn 

nn an nn nn en nn nn nn nn nn en 

Een zandloper symboliseert het verglijden der tijden. 

De maand december nodigt tot een overpeinzing daaromtrent uit. 

Geslachten komen en gaan. 

Maar als de mensen van een generatie er niet meer zijn, kun 

je nog wel kennis nemen van hun kultuur als je tenminste de 

moeite neemt om het verleden goed te bewaren. 

Dat 'bewaren' is ons doel. 

Dank zij het initiatief van de werkers van ‘het eerste uur ' 

weten we hoe de mensen in Ede heel vroeger woonden en 

werkten, wat ze mooi vonden, hoe ze zich kleedden, ja bijna 

hoe ze leefden. 

Al 60 jaar bewaren we stukjes verleden. 

Dat is goed; dat verleden is het bewaren waard. 

OUD-EDE is een fijne groep mensen, die enthousiast doen 

wat anderen vóór hun deden. 

Het bestuur, de museumkommissie en de redaktie van De 

Zandloper hebben opnieuw een wat andere samenstelling 

gekregen. 

We moeten elkaar nog wat leren kennen, maar het werk 

gaat door, mede dank zij onze toegewijde medewerkers. 

LEDEN en VRIENDEN vormen de kern van onze Vereniging. 

We moeten het samen willen. 

Als die WIL er is, vinden we samen vast wel de meest 

doelmatige struktuur. 

Heel hartelijk dank aan allen die ons mooie werk steunden, 

in het bijzonder degenen die daaraan ook nog veel tijd 

gaven. 

Alvast de beste wensen! 

E.Broekhuis 

 



IN MEMORIAM J. de NOOY 

Helaas moest onlangs afscheid worden genomen van de 
heer J. de Nooy, onze voorzitter in de jaren 1973- 
1976. 
Ko de Nooy was een geboeren en getogen Edenaar. Samen 
met zijn broers was hij oprichter en vele jaren di rec- 
teur van de verffabriek ‘Macostan''. Daarnaast is hij 
in de Edese gemeenschap zeer aktief geweest op velerlei 
terrein. Als bestuurder had hij een belangrijk aandeel 
In het werk van de Scholen met de Bijbel. Hij was vele 
jaren jeugdleider, ouderling van de Gereformeerde Kerk 
en lid van de commissie van beheer, Van 1958 tot 1966 
was hij bovendien lid van de Gemeenteraad. Hij viel 
daarbij op door zijn zakelijke houding en zijn objek- 
tiviteit. Daarmee dwong hij respekt af bij anders den- 
kenden. Ook was hij mede-oprichter van het bejaarden- 
centrum ‘Het Maanderzand'' en van de "Stichting Caval- 
je-flat' en vele jaren bestuurslid. 
In de bezettingsjaren was Ko de Nooy een kwade tegen- 
stander voor de bezetter. ''Macostan'' was een centrum 
van tegen de bezetter gerichte aktiviteiten. Ko de 
Nooy kende de risico's, maar hij meed ze niet. Voor- 
zichtig en als vanzelfsprekend deed hij datgene, dat 
hij beschouwde als zijn plicht. Zijn geloof was hem 
daarbij tot grote steun. 
Na zijn terugtreden uit zijn funktie bij Macostan, had 
hij meer gelegenheid zich in te zetten voor het werk 
van de Vereniging Oud-Ede. Mede aan zijn grote inzet en 
doorzettingsvermogen was het te danken dat het huidige 
museum Oud-Ede er kwam. Wat een energie heeft het ge- 
kost om het stationsgebouw Ede-Centrum voor Ede te be- 
houden en in te richten als museum. Toch was hij toen 
al 75 jaar oud. 

Hij wist veel over het oude Ede en zijn lezingen hier- 
over waren opmerkelijk, vooral toen hij deze kon aan- 
vullen met een serie dia's. 
Nog niet zo lang geleden -86 jaar oud- hield hij voor 
een vereniging in Ede met veel elan een lezing. In het 
jubileumnummer van ons blad verscheen van zijn hand 
Rog- een artikel. 

 



Voor al zijn verdiensten t.b.v. de gemeenschap werd Ko 

de Nooy Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder 

in de Orde van Oranje-Nassau. 

In de onlangs gehouden bestuursvergadering herdacht 

voorzitter Broekhuis dhr de Nooy en schetste zijn ver- 

diensten voor de Vereniging Oud-Ede en het museum. Met 

een moment van stilte werd de heer de Nooy herdacht. 

Met het heengaan van Ko de Nooy heeft de Vereniging 

Oud-Ede een groot verlies geleden. Met dankbaarheid 

worden echter zijn vele verdiensten in herinnering ge- 

houden. Met het Museum Oud-Ede laat dhr de Nooy ons 

een monument na. Wij eren zijn nagedachtenis het beste 

door ons voor het behoud en uitbreiden hiervan te blij- 

ven inzetten. 

Ne 

EDESCHE FOLKLOREGROEP FELUE 

--Houdt vrijdag 22 februari 1985 vrij :! == 

De Edesche Fokloregroep '"'FELUE!' is voornemens op op 22 

februari a.s. een avondoptreden te verzorgen voor fami 

lie en vrienden van haar leden en natuurlijk zijn ook 

de leden van de vereniging ''Oud-Ede'' van harte welkom 

om deze avond bij te wonen. 

Het optreden vindt plaats in de ‘Open Haard, Willem de 

Zwijgerlaan 1-3 te Ede. Aanvang: 20.00 uur. 

  

    

Wat krijgt u deze avond alzo voorgeschoteld? 

Om te beginnen een prachtige STREEKDRACHTENPRESENTATIE 

met niet alleen klederdrachten vanaf 1900, maar ook de 

oude burgerdracht van vroeger. Voorts zal de volksdans- 

groep enige malen voor het voetlicht treden. 

Een paar heel aardige declamaties zullen ten gehore wor- 

den gebracht. De zanggroep zal laten horen dat het Ne- 

derlandse lied nog lang niet ís verdwenen. 

Vele oude ambachten zullen u worden gedemonstreerd. 

Kortom, deze avond is zeer zeker de moeite van het be- 

zoeken waard. Laat u deze kans niet ontgaan. 

Plaatsbewijzen à f 1,- zijn vanaf 10 februari 1985 te 

verkrijgen aan de balie van Museum Oud-Ede. 

A



 



IN MEMORIAM W. WEIJLAND 

Hoewel wij nog zoveel van hem hadden verwacht ging na 

een betrekkelijk kort ziekteverloop van ons heen ons 

lid Willem Weijland. Hij was een ras-echte Edenaar die 

op veel terreinen aktief is geweest voor de gemeenschap. 

Hij voelde veel voor verenigingen, werkzaam t.b.v. het 

bewaren van oude zaken. Met name was hij zeer aktief 

als lid van de folkloregroep Felue. Hij deed hiervoor 

niet alleen veel organisatorisch werk, maar was ook 

aktief meewerkend lid bij de optredens. 

Ook was hij buurtmeester van de buurt Ede-Veldhuizen en 

de laatste jaren bovendien administrerend-buurtmeester. 

Velen zullen zich daarvan herinneren zijn vaak zo ori- 

ginele inbreng op de buurtspraak. Hij gaf aan de buurt- 

spraak bovendien een extra accent door in oud-Vel uws 

kostuum te komen. 

Ook voor de Vereniging Oud-Ede had hij veel belangstel- 

ling. Juist vorig jaar was hij toegetreden tot de re- 

daktie van De Zandloper. Hij verheugde zich erop te 

kunnen meewerken aan dit verenigings-orgaan en het op 

een goed peil te houden. Het heeft helaas niet zo mo- 

gen zijn. 

De- Vereniging herdenkt de heer Willem Weijland als een 

zeer geinteresseerd lid in het wel en wee van de Vereni=- 

ging en het museum. Een delegatie van het bestuur heeft 

hem op zijn laatste gang begeleid en het deed goed te 

constateren, dat naast een grote vertegenwoordiging van 

de folkloregroep Felue ook vele leden van onze vereni =- 

ging bij het afscheid op de begraafplaats aanwezig war 

ren voor een laatste groet. 

Ne 

HET GARNI ZOEN EDE, door majoor Drs G.B. Jansen 

In verband met ruimtegebrek in dit nummer van De Zand- 

loper, zal het vervolg worden gepubliceerd in het num= 

mer van maart 1985. 

Het vervolg gaat over de periode 1939-1945, alsmede over 

de tijd daarna. en past in het eerstvolgende nummer 

goed aan op de komende herdenking van 40 jaar bevrij- 

ding. 

6



  
MUSEUMJAARKAART 1985. 
Aa- de balie van ons museum Is voor het komende jaar de 

museumjaarkaart verkrijgbaar. Deze kaart geeft recht op 

gratis bezoek aan, pak weg 250 musea, verspreid door 

het gehele land en aangegeven op deze kaart. 

De jaarkaart kost f 20,-. Jeugdige personen tot 25 jaar: 

betalen slechts f 7,50 en 65-plussers betalen f 12,50. 

Leden van de Vereniging Oud-Ede krijgen korting en be- 

talen ook f 12,50. 

Bij aankoop van de museumjaarkaart aan de balie van het 

museum ontvangt u gratis de Oud-Ede kalender 1985. (Zo- 
ver de voorraad strekt). 

Verdere inlichtingen aan de balie van het museum. 

VAN ONZE ZUSTERVERENIGING "'OUD-BENNEKOM'!! ONTVINGEN WIJ 
HET VERZOEK TOT PLAATSING VAN DE VOLGENDE OPROEP: 
Heeft wellicht iemand onder de lezers van De Zandloper 
de jaargang 1892 in bezit van het weekblad Neder-Veluwe? 

  

De vice-voorzitter van de vereniging ''Oud-Bennekom': be- 
zit deel 2 en het slot van het vervolgartikel ''De Trom- 

5



petter van Bennekom'' door mej M.W. Maclaine Pont, uit 

het weekblad Neder-Veluwe d.d. 5 januari 1893 en 12 jan- 
uari 1893. Gaarne zou hij ook deel 1 willen bezitten. 

Indien men hem hiervan een kopie zou kunnen toezenden 

tegen vergoeding van de kosten, zal hij dat bijzonder 

op prijs stellen. | | 

Het adres is: G. Gijsbertsen, Gasthuisbouwing Ja, 

6721 XH Bennekom, telefoon: 08389-5497. 

} hk as ek NN 

pe” SS hbe EA TITLE 
ne’) > # Á 

BESTUURSWISSEL ING 
Dit jaar vond er een wisseling in het bestuur plaats, 

i.v.m. het statutair aftreden van 3 bestuursleden. 

In het voorjaar trad af Mw E. Hendriksen-Hooft, terwijl 

in de vergadering van 24 september j.l. de heren de Nooy 
en Clant, respectievelijk voorzitter en sekretaris, af - 

scheid namen van het bestuur. 

In de plaats van Mw Hendriksen werd reeds eerder als be- 

stuurslid gekozen de heer B. de Goederen, terwijl in de 

laatste ledenvergadering de heren Drs E. Broekhuis en 

E. Hendriksen werden gekozen als resp. voorzitter en 

sekretaris. 

Bij monde van de penningmeester, dhr T. Hylkema, werd 

in genoemde vergadering afscheid genomen van de heren 

de Nooy en Clant. De aktiviteiten van beide heren werd 

geschetst. Zij deden bijzonder veel voor de vereniging 

en voor het museum. Dhr Hylkema dankte hen hiervoor na- 

mend de vereniging en bood hen een herinnering aan. 

Dhr de Nooy blijft thans beschikbaar voor de Vereniging 
van Vrienden van het Museum, terwijl dhr Clant namens 

de Vereniging Oud-Ede aktief zal blijven in de gemeen- 

telijke monumenten-commisste. 

Dhr de Goederen heeft namens het bestuur van de Vereni- 

ging Oud-Ede zitting genomen in de Museum-commissie en 

Mw Hendriksen blijft lid van deze commissie. 

Op deze wijze blijven er gelukkig bindingen bestaan met 

deze oud-bestuurs leden. 
Het bestuur in de nieuwe samenstelling beraadt zich 

thans t.a.v. de aktiviteiten van de Vereniging in de 

toekomst. 
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PRIJSWINNAAR PRIJSVRAAG nr. 7 

  

In verband met uitgifte van een jubileumnummer van De 
Zandloper in augustus 1984 kan eerst nu de winnaar van 
de Je prijsbraag bekend worden gemaakt. 

en ER} A. v.d. Hoeve, Sterkenburg 184 te Ede. 

PRIJSWINNAAR PRIJSVRAAG nr. 8 

  

Deze prijsvraag was niet zo heel moeilijk en na lotong 
is de fles wijn toegekend aan: 

J. Heij, Schaapsweg 97 te Ede. 

PRIJSVRAAG nr. 9 

Bij de ingang van een villa in het centrum van Ede staan 
2 betonnen paaltjes. Op het linker staat 'Villa'' en op 
het rechter staat 'Gertrude'!. Welke villa bedoelen Wij 
hier? 

Stuur uw oplossing voor 10 januari 1985 naar ons museum. 
De winnaar ontvangt zoals gebruikelijk een fles heer- 
lijke wijn; bij meerdere goede oplossingen beslist weer 
het lot. 

  

  

NASCHRIFT VAN DE REDAKTIE 
Deze prijsvraag is de laatste die is verschenen van de 
hand van de heer D. de Nooy. Wellicht is er onder onze 
leden iemand die deze reeks prijsvragen, waarvoor erg 
veel belangstelling bestaat, wil voortzetten. 

  

Hierop voortbordurend: onder het grote aantal leden van 
Oud-Ede moeten er toch wel mensen zijn, die van tijd 
tot tijd een bijdrage kunnen leveren voor ons blad ''De 
Zandloper'', zodat de kopy niet altijd uit dezelfde hoek 
behoeft te komen. Vooral de oudere leden van de vereni- 
ginghebben zo hun ervaringen en herinneringen op diver- 
se terreinen, belangrijk genoeg om bewaard te blijven 
voor het nageslacht. Neemt u eens kontakt op met één 
van de redaktie-leden.



NIEUWE LEDEN 

In de periode van 24 mei 1984 t/m 6 november 1984 gaven 

onderstaande personen zich op als lid van Oud-Ede. 

Wij heten hen van harte welkom en verheugen ons over 

het feit dat het ledental van de vereniging zich nog 

steeds in een stijgende lijn bevindt. 

L.D.J. Barendrecht, Oude Arnhemseweg 17 te Ede, 

F. van Beek, Laan 1933 5 te Ede, 

Mw JFA vd Berg-vd Voorde, v Borsselelaan 2/7 te Ede, 

J.W. vd Berg, Otterloseweg 76 te Wekerom, 
G. Bettink, Edeseweg 2 te Otterlo, 

. Beumer, Dorpsstraat 15 te Otterlo, 

. de Boer, Postbus 59 te Emmeloord, 

J 
) 

C.J. Boonzaaijer, Stationsweg 31 te Ede, 
J. Both, van Balverenweg 57 te Bennekom, 

P. Brons, Houtkampweg 9 te Otterlo, 
H.J. Davelaar, Apeldoornseweg 97 te Otterlo, 

J ‚ Geels, Molenstraat 104 te Ede, 
Mw M. Hendriksen, Merellaan 3 te Ede, 

A.L. Jonker, Arnhemseweg 62 te Otterlo, 
J.C. Kamerling, Sterkenburg 154 te Ede, 

H. vd Kraats, Otterloseweg 25 te Wekerom, 

F. vd Miessen, Sportlaan 32 te Ede, 

Mw E. de Nei js-Steerman, Diepenbrocklaan 18 te Ede, 
Mw D. Nijhoff- vd Meer, Berkenlaan 16 te Ede, 
Mw W. van Ravenswaaij, Verl. Maanderweg 174 te Ede, 
Mw E. Steens, Stationsweg 33 te Ede, 
fa Tulp-Bijl BV, Frankeneng te Ede, 
Mw C.J. Vugts, vd Hagenstraat bh7 te Ede. 

A. v.d. Craats, BRIEVENGAARDER te EDE 

Met ingang van 1 juni 1890 werd in Ede een postkantoor 
gevestigd in de voormalige villa 'Mignon'' (deze villa 
moest later plaats maken voor het winkelcentrum ''Hof 
van Gelderland''). Door de vestiging van een postkantoor 
werd de funktie van ‘brievengaarder!'' opgeheven. 
Tot genoemde datum werd deze funktie vervuld door An- 

thonie v.d. Craats, wonende aan de Molenstraat. 

Van een kelinzoon, dhr A.A. v.d. Craats, Molenveldsin- 

gel 64 te Doesburg ontvingen wij een kopie van de ont- 
slagbrief , waarin door de Minister van Waterstaat, Han- 

10



  

del en Nijverheid aan de brievengaarder A. v.d. Craats 

te Ede, ingevolge opheffing zijner betrekking een eer- 
vol ontslag wordt verleend uit Rijksdienst, ingaande 
1 juni 1890, behoudens aanspraak op wachtgeld. 

Bijgaand een afdruk van genoemde ontslagbrief. 

MINISTERIE 

VAN 

WATERSTAAT, 

MANDEL EN NIJVERMEID, 

  

  

DE MISTER VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID, 
of 
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DIVERSE OPROEPEN AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING OUD-EDE 
VOOR HUN MEDEWERKING BIJ DIVERSE AKTIVITEITEN. 

  

Wie beschikt over materiaal of documentatie inzake 

de bevrijding van Ede ? 

2. 50 jaar gelden le Heideweek in Ede: 
Wie beschikt over materiaal of documentatie inzake 
de Heideweken, die in de loop der jaren in Ede wer- 
den georganiseerd ? 

3. Commissie Geschiedenis van Ede: 
nn On Oo knn on on On on Or onno OO on on nn rn OO nn 

Zo langzamerhand wordt het tijd om een volgend deel 

te gaan voorbereiden van het boek ''De Geschiedenis 
van Ede. Hfertoe zal een commissie worden samenge- 
steld. 
Wie wil zich beschikbaar stellen om in- of buiten 
deze commissie de nodige onderzoekingen te verrich- 
ten en/of diverse hand- en spandiensten daartoe uit 
te voeren 

nnn On On On nnn On nn nn nnn nnn nnn ne 

Het ligt in de bedoeling een commissie samen te stel- 
len om deze jaarlijkse uitstapjes of excursies voor 
te bereiden. | 
Wie wil hiertoe zijn of haar medewerking verlenen ? 

Zij, die belangstelling hebben voor één of meer van de 
bovengenoemde onderwerpen en zich eventueel daarvoor 
wel beschikbaar willen stellen of gevraagd materiaal 
voorhanden hebben, worden verzocht om kontakt op te 
nemen met de sekretaris van het bestuur, dhr E. Hendrik- 
sen, Graaf Bentincklaan 22, 6712 GT Ede. 
tel.: (08380-) 11229. 

RECTIFICATIE 
In het jubileumnummer van De Zandloper stond een publ i- 

catie over ‘Oudheidkundige vereniging of museumvereni=- 

ging!’ door de heer J. Clant. 
Op pagina 31 is in de allereerste zin helaas een storen- 

de fout geslopen. U dient hier te lezen: 
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-Dankzij een museumcommissie, waarvan sommigen zich vrij- 

wel full-time voor het museum inzetten en twee, voor hun 

werk onderbetaalde, medewerkers van het sociaal werk- 

voorzieningschap Z.W.-Veluwe, kan het museum nog op de 

huidige wijze funktioneren.- 

tag erg 
MIENTJE AAN HET WOORD 
Beste minse, 

Deksels nog es toe, wat hen we de leste maonden veul 
meegemoakt. Een mins zou d'r beduusd van roake. Ut begos 
al mit de tentoonstelling over het vluchtelingekaamp van 
de Belgen, dat in de eerste wereldoorlog op de hei bij 
de Ginkel het gestoan. Ter herinnering doaran wier eerst 
een grote steen onthuld op die plek. Vaneiges kwamme d'r 
een aontal Belgen hiet naor toe. Minse die as kiend | 
daor hadden gewoond. En verduld nog es toe, laot noe de 
Ambassadeur mit nog een paor hoge oomes in ut museum 
naor de tentoonstelling komme kieke!: Ze hadde veul be- 
laangstel ling veur alle foto's en ut verdere materiaol 
dat In ut museum was te zien. Zuk hoog bezeuk hen we 

nog niet eerder In ut museum gehad. Er waore aordige 
dinge op die tentoonstelling, veulal uut partculier be- 

zit. Bv. een klok uut de electrische centraole, teke- 

ningen en verduld ok nog een echt puntzakje uut de 

kruienierswinkel van het kaamp. 

En dan kan ik d'r vaneiges niet onderuut ok wat te 
schrieve over ut jubileum. As jullie deze zaandlooper 

onder de ooge kriege, is ut jubileum-jaor haost veurbij. 
Al mit al is daordeur 1984 veur de vereniging een be- 
langrijk jaor gewörde en daor het ut museum ok van ge- 
prof iteerd. Je kos verduld gien kraant opslaon of d'r 

stond wel het een of aander te lezen over Oud Ee of ons 
museum. ledereen mot noe toch wel wete, dat we bestaon 

en hoe::: We hope noe mer dat dit nog wat nije leeje 
zal geve. 

Heel veul minse hen hun best gedaon veur de vereniging. 
Dan denk ik an de wijnverkoping die geld in't laotje 
mos brenge um ut feest te viere. De Gemeente deej een 
duit in de feestpot um mer te zwiegen over de grote 

medewarking van bedrieve en winkeliers veur de tentoon- 
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stelling "Een dozijn zestigers''. Het was een verrekt 
aordige tentoonstelling, waor veul wark van was ge- 
maokt. Harrema en ik hen d'r van genote. As je al dat 
ouwe spul nog weer ees zag. De geschiedenis o.m. van de 
Enka, van Geels, van Zoelen, van Frouws, um de oudsten 

zoals de Spaorbank en Tulp niet te vergeten. Ut was ei- 
geluk jammer dat er niet meer bezeukers waore. Misschien 
hadde we de tentoonstelling nog een paor weke laanger 
motte laote duren. 

Ut museum mocht ok nog kadoor kriege. Eeen mooi schil- 
derij: Ee gezien vanaf Keerum met de meul van v.d. Craots 
nog in volle glorie. Een gezicht op Ee, dat er niet meer 
is, went ut is noe helemaol volgebouwd deur ut zogenaom- 
de Keerum-kwartier. 
Het grote feest in de Reehorst mot ok akeluk goed ge- 
slaogd zin, he'k geheurd. Felue had d'r een kwak wark 
van gemaokt. Heel knap; de kompelementen: 
Mien nicht, die d'r ok was vond allenig ut wel een bietje 
schaand, dat een van de deeres zich bekant helemaol had 
uutgekleed en toen op ut toneel in d'r onderbroek rond 
ging loope. Mer dat kleine deerentje schient alles weer 
goed gemaokt te hen. ’ 
En dan hen we weer een echte dorpsomroeper. Wat ik d'r 
van geheurd het, zal ie ut best redden, die Hendrik-Jan 
van de Zaandschulp. 't Is d'r ene uut een echt Ees nest. 
Ze hen mien verteld, dat ie een akeluk beste stem het en 
een hevige baord die hum goed staot bij zien wark as 
dorpsomroeper. He het een verduld goeie klepperpan, een 
echte keupere die is geschonken deur van de Born uut 
Ee-Zuid, zo as'k het vernome. Minse, as jullie wark hen 
veur Hendrik-Jan? Hij zal het greig bekend maoke in het 
daarp.En ut is te betaole, went ok een advertentie is 
niet goedkoop. En Hendrik-Jan as omroeper in het daarp 
kriegt van eiges amparte andacht. 

Deurdat het weer niet meewarkte, mosten de kiender- 
speule in ut museum gehouwe worden. Dat was veur de 
kiender jammer, mer veur : Harreme en mien was ut een 
aordigheid, die kiender bezig te zien. Ze moste bij 
veurbeeld zeuke naor verborge letters, waarvan ze de 
naom ‘Museum Oud-Ede!' konden maoke. 
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Dan hek geheurd, dat d'r ok nog een club was die een 
puzzelrit veur auto's organiseerde. Ze hadde eer van 

hun wark. Veul minse deeje mee en ok dat lei Oud-Ee 
gien windeiere. Integendeel, d'r kwam een aordige bonk 

geld uut. 
Alles bij alkaor genomen, hen we gemerkt, dat er veul 

minse zin die wat over hen veur 'Oud-Ede' en speciaol 
ok veur het museum. Deur dit alles is d'r bie de Vrien 

den van het museum Oud-Ede'” een fonds je gekomme, waor- 
deur bij vaurkommede gevallen de museumkemtsstie ankope 

kan doen veur de verzaomel ing in ut museum. 
Alles bie elkaor was ut een aordige jubileumviering en 

ut museum kreeg ok daordeur weer eens extra aondacht. 

Dan nog heel wat aanders. We zin een paor akeluk beste 

bestuursleeje kwiet geraokt. Vrouw Hendriks ging uut ut 

bestuur en veurzitter de Nooy en secretaoris Clant moch: 

ten ok niet blieve vanwege de statuten. Ze hen allebei 

een kwak wark gedaon veur de vereniging en daornaost ok 

veur ut museum. Mee naomens Harreme bedaank ik die oud 
bestuursleeje veur alles, dat ze deeje. 
En as ut zo us uut komt: een bakkie koffie kan dr al- 

tied af, dus jullie zin welkom bij Harreme en Mientje. 

De neije bestuursleeje wens ik sterkte en succes bij ut 
wark veur de vereniging. We hopen, dat zij met de geble- 

ven leeje van het bestuur, de museumkemissie, de mede- 

warkers van ut museum en de vrijwillegers de gang d'r 

goed in zulle houwe. En.... d'r iets goeds van zulle 
maoke. 
Intussen gaon we al weer naor het eind van ut jaor. Ik 
wens jullie allemaol een goeie Karsemis en plezierige 

jaorwisseling. En van eiges bij veurbaot een best 1985. 
Neem d'r een borrel op. Harreme en ik doen dat ok, al 

houwe wij ut bie ut braandewientje mit suuker, went dan 
blieve geltek de veutjes waarm. 
Minse hou je veerder mit al die fees tdaoge een bietje 
bedaord, maor daorbie wordt jullie ut beste gewenst 

deur Harreme uut ut museum en zien 

MIENTJE. 
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NABESCHOUWING 60-JARTG JUBILEUM VAN DE VERENIGING „OUD=EDEN. 

"OUD=EDE" heeft dit Jaar haar 60-jarig Jubileum gevierd, Ne 

voorbereidingen, die ongeveer een jaar in beslag namen, von= 

den vanaf eind april een aantal feestelijke gebeurtenissen 

plaats. 

Opgezet door de Firma RIJSEMUS & DE FREL, in samenwerking met 

het Comité NATIONALE FEESTDAGEN werd op 30 april in de REE- 

HORST de EERSTE EDESE WIJNVEILING georganiseerd, De avond, 

die werd afgesloten met een Oranjebal, leverde netto het be= 

drag van f 5300, ope, De opbrengst werd op rekening van de 

WURIENDEN VAN DE VERENIGING "OUD=EDE" gestort, over welk be- 
drag de jubileumcommissie verder vrijelijk de beschikking hade 

Het werkelijke feest begon op donderdag 30 augustes, met de 

opening van de jubileumtentoonstelling "EEN DOZIJN ZES 

TIGERS" door Burgemeester M‚K.van Dijke, 

In het museum exposeerden, onder toeziend oog van coördina= 

Jan Diepeveen, de volgende elf, tenminste 60-jaar in Ede ge= 

huisveste bedrijven: Slagerij Blokkers ENKA/Edejs Orukkerij 

fFrouwss Geels IJzerwaren en Speelgoed; de Spaarbank van Ede, 

tegenwoordig Gelders=Utrechtse Spaarbank; Wasserij Gelriaj 

Kreek Juwelier=Horlogerg MACOSTANs TULP/BIJL; Van de Weerd 

Man= and Ladyshop,en Van Zoelen Meubelen= en IJzerwaren. Het 

geheel werd gecompleteerd door de jarige Vereniging "OUD=EDE", 

In de jubileummaand september werd de tentoonstelling bezocht 

door 704 personen, een aantal dat overeenkomt met het aantal 

leden, dat de Vereniging "OUD=EDE" telt, 

Op 10 september werd een feestavond gehouden in de REEHORST. 

Hoogtepunten van deze avond waren: Barbershop=singings benoe- 

ming van Hendrik Jan van de Zandschulp tot de nieuwe dorpsom- 

roeper; aanbieding van een door de winkeliersvereniging Ede/ 

Centrum samengesteld pakket aan mevrouw Dirkje Hendriksen= 

Willemsen en de heer Adrianus van Manen, vanwege hun 60ste 

verjaardag op deze "OUD=EDE "ese feestdage 

Een bijzonder grote inbreng kwam van de Folkloregroep "FELUE", 
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Voor de pauze trad men op met volksdansen, na de pauze werden 

klederdrachten en kleding uit vroeger tijd getoonde. 

Het hele feestelijk gebeuren werd op niet navolgbare wijze ge-= 

presenteert door "OUD=EDE "bestuurslid en "FELUE'=voorzitster 

Geurdientje Scholtus, | 

Dat scheidende verenigingsvoorzitter David de Nooy op quasi 

nonchalante wijze het geheel opende en afsloot, hoeft nauwe= 

lijks verdere vermelding, 

Meer dan zeventig kinderen deden op woensdag 12 september 

mee aan de Kinderspeelmiddag., De beneden- en eerste verdie 

ping van het museum waren hiervoor in gereedheid gebracht, 

Naast enkele hoofdprijzen voor verschillende leeftijdsgroepen, 

kregen alle deelnemers aan het eind een extra prijs, 

Het hele feestelijk gebeuren werd gecompleteerd met een extra 

aangeklede "ZANDLOPER", die onder redaktie van de tijdelijk 

redacteuren D.de Nooy en E‚Hendriksen in augustus uitkwam, 

Vanaf deze plaats ís het een genoegen alle bedrijven, instel= 

lingen en personen te bedanken, voor de medewerking, die 

WOUD=EDE" mocht ontvangen ín het welslagen van haar zestig= 

jarig jubileum, 

Jaap Nijdam, 

lid van de Jubileumcommissie,   
JUBILEUMTENTOONSTELLING * 'n DOZIJN ZESTIGERS', 
mmm ee nn teen nn en nn en ne nn nn 

een eenen a er ee en ie eee ee EE lam eeen   

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging "OUD=EDE" 

werd in het Museum "DOUD=EDE" de tentoonstelling * 'n DOZIJN ZESTIGERS" 

gehouden, 

De voorbereidingen tot het jubileum stonden onder leiding van een hier 

voor gevormde Jubileumcomrissie, De verantwoording voor de Jubileumex= 

positie werd in maart 'B84 overgedragen aan de museumcommissie, waarin 

de heer Jan Diepeveen als coördinator optrad. 
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De eerste bijeenkomst van mogelijke de:lnemers vond plaats op 26 maart. 

Bij deze bespreking waren een zevental geïrteresseerde bedrijven aanwezige 

De naem van de tentoonstelling;s de benodigde- en aan te bieden ruimtes; 

het niet bedoeld zijn als een recleamebeurs en het niet ten doel hebben 

de verkoop van produkten van het geelnemende bedrijf te bevorderen, 

wergen besproken. De deelnemers wero gevraagd on zo kort mogelijke ter= 

mijn met een plan te komen. 

De volgende bijeenkomst werd gehouden op 16 mei, 

van de deelnemers waren op dat moment eanwezig: Slagerij Blokkers ENKA/ 

Ede; Drukkerij Frouwss Geels; de Spa rbeank van Ede(GUS); Kreek; MACOS= 

TAN; Van de Weerd en ven Zeelen. Tulp en Gelria waren met opgaaf van 

redenen verhincerd,. 

Het museum stelde de Veluwezaal ter beschikking, Men maakte een platte 

grond en indeling van de bensdiede ruinte, Na bespreking van de ver= 

schillende wensen gino ieder met de indeling accoord. 

De naam vcor de tentoonstelling riep een stortvloed van Woorden op, Cie 

zoveel suggesties gef, det het nadia ble-k uit het aantal eanwezigen een 

subcommissie ve crie te vorren, on tot eer eindbesluit te komen. Cp 5 

Juni kwam men hiervoor bij elkaar en van hieruit werd de naam '* ‘mn DOZIJN 

ZESTIGEES" geboren, 

Het punt ontruiming ven de Veluwezaal oef een tweetal problemen: Waar 

noes< de veste collectie naar toe? Hoe moest het er naar toe nebracht 

worden? Het laatste blerk gemakkelijker ofrlosbear dan het ecrste. Kok /Ede 

was bereid een vrachtwagen met chauffeur ter beschikkina te stellen en 

ENKA/Ede wilde dit doen met mankracht. 

Na veel moeite kreeg "OUD=EDE" tenslotte opslagruimte, Jammer genveg wac 

het niet mogclijk het gratis te gebruiken. 

He programra rond de opbouw van de tentoonstelling werd door omstandig= 

heden versneld, omdat Burgemeester M.K.van Dijke niet op de geplande vrij 

dag 51 augustus, maar wel op donderdag 30 augustus de opening kon ver= 

richten, Het betekende in zbèr korte tijd extra hard werken voor alle be- 

trol.kenen. 

Tijdens de opening werd het woord gevoerd door de heer Dede Nooy, Vvcor= 

zitter van de Vereniging "OUD=CDE", de heer E-Hendriksen, lid van de Ju- 

bileumcommíssie en burgemeester van Dijke, 
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De heer H‚J.Jonker, directeur van drukkerij Frouws overhandigde "OUD=EDE" 

namens zijn bedrijf een speciàle jubileumkalender, om de bezoekers iets 

blijvends ter herinnering aan deze tentoonstelling me: te geven, 

De kalender bestond uit een twaalftal foto's van deelnemers aan deze ex= 

positie, Het schutblad was een tekening van de stijlkamer ín het museum 

van de kunstenaar GANDER, ofwel Jan van Gent, voorzitter van de museum= 

commissiee 

Veel mensen hadden van de uitnodiging bij de opening aanwezig te zijn ge= 

bruik gemaakt, De openingsdag was bijzonder druk en gezellig, Een ieder 

was vol lof over het bereikte resultaat en men was verwonderd, dat zo= 

veel te zien was in zo weinig ruimte, 

Veel publiciteit was aan de expositie vooruitgegaan in het Verenigings= 

blad "CE ZANDLOPER", in de plaatstelijke pers en door het gebruik van af=— 

fiches, Wat dit laatste betref t, mag weer vermeld worden, dat ze door de 

drukkerij Frouws ontworpen waren en ter beschikking werden gesteld, 

Kort samenvattend mag gezegd worden, dat het een goede expositie was, 

waar met veel plezier aan terug gedacht kan worden, Een tentoonstelling, 

die van het bezoekend publiek veel goede reacties ontving. Frettige sa= 

menwerking met de medeexposanten en hieruit verdere uitbreiding van con= 

tacten tussen "OUD=EDE'" en deze verschillende bedrijven. 

Het was een plezier aan deze tentoonstelling te werker, Een tentoonstel 

ling, die in al het gcede det ze had, vaak weer duidde op: Zé, kan het 

oek! Zé, was het nog beter gegaan: Van elke expositie leer je weer zoe 

veel voor de daarop voloendee 

Het is jar:er, dat de bezoekers zo gering in getal gebleven zijn: 706, 

Toch moet "OUD=EDE" de moed niet verliezen —en dat te zegaen in een Ju= 

bileumjazr=- maar moedig, onverdroten verder gaan, 

Het is een genoegen iedere medewerker vor de prettige sumenwerking te 

bedanken, "OUD=CDE" hoopt, dat de uit deze expositie opgebouwde contac= 

ten, ook in de toekom:t,vanuit beide gezichtshoeken gezien, worden voort= 

gezet. 

Met vriendelijke groet, CH), DEB se ji al 
_ 

ee 

  Jan Diepeveen, omeen adt aans NOUD=EDE" 

ex=coördinatór van deze expositie, 
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GLASSCHADE HERSTELLEN 

JANSEN v/h de NOOY bellen 

Telefoon: 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 Telefoon: 16308 

  

  

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 

buitenwerk, sauswerk, sierpleister, sigmulto, behangwerk 

  en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar: 

JANSEN   
Bettekamp 13 EDE 

Telefoon: 16308 
 



  

  

  

gelders-utrechtse 

spaarbank 

MEER DAN SPAARBANK ALLEEN . 

mm ne neee eee. 

  

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 

& kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente 

  

 


