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   De Edese beroepsbrandweer, die in december 1985 40 jaar bestaat, 
is, zoals hier is te zien, van alle markten thuis. 

  
 



  
  

|__ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 
* Hout 

* Board 
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" Triplex *_ Bezorgen 

* Schroten gratis 

* Wandplaten 
    

  

* Deuren 

  * Draadmateriaal 

* Keukens 

* Kasten 

* Gereedschap 

* IJzerwaren 

* Verf (Vervetal) 

* Schildersgereedschap 
  

* Wandweefsel 

* Schuimvinyi 

*_Rambe assortiment 

* Autolakken 

* Beitsen, lakken, lijmen enz. enz. 
Hout voor jong of oud voor groot of klein 
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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, Bremlù: 42 
6713 EB Ede, tel.: 18808 

  
  

sekretaris 

penn.mr. 

ERE-LEDEN G.W. Bos 
  

AFGEVAARDIGDEN 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, Museumpln 

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 
67/12 CT Ede, tel.: 16838 

  

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

OPENINGSTIJDEN MUSEUM OUD -EDE 

ma t/m vr 10-12 en 14-17 uur 

  

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 
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: 

november 1985 l 5



VAN HET BESTUUR 
  

Enquête in De Zandloper van maart j.l. 

In totaal werden 15 enquête-formulieren terugontvangen. De inzenders 

zullen binnenkort worden benaderd om met elkaar vast te stellen wat 

we met de aangeboden kwaliteiten, ambities en wensen van de grond 

kunnen krijgen. 

Op deze plaats alvast heel veel dank voor de reakties. 

  

het Bestuur. 

buitendorp Hoog Baarlo 

door R. van Amerongen, T. Onderstal en H.J. Nijenhuis. 

  

Niet iedereen zal weten dat met bovengenoemde naam een deel van Ede 

wordt bedoeld. Onder Hoog Baarlo vallen de grensgedeelten van onze 

gemeente met Hoenderlo, Deelen en de Hoge Veluwe. 

De volgende gegevens omtrent dit gebied ontlenen we aan "De geschie- 

denis der Neder-Veluwe'", samengesteld door D. Verbeek Jr. en H. van 

Gortel. 

Oorspronkelijk hoorde veel grond in deze woeste streek aan de heer De 

Quarles, die ook eigenaar was van huize “Harscamp" en "Het Laar” te 

Wekerom. Deze liet er in 1804 een bescheiden huis bouwen dat betrok- 

ken werd door een zekere Elbert Elbers. Op den duur beschouwde de be- 

woner het huis als zijn eigendom door brutaalweg te beweren dat het 

pand hem was geschonken. Er volgde een proces dat, dankzij een gladde 

advocaat uit Arnhem, door Elbers werd gewonnen. Helaas, het kan won- 

derlijk toegaan in rechtszaken. 

De grond ging over in handen van een paar Zutphense heren, die zijn 

verworven rechtsgeldigheid echter niet erkenden. De zaak kwam opnieuw 

voor de rechter, waar dezelfde advocaat uit Arnhem nu de belangen van 

de beide Zutphenaren verdedigde en o wonder, opnieuw aan het Langste 

eind trok. 

De geschiedenis vermeld niet hoe de zaak verder verliep. Wel wordt 

uitvoerig het fraaie uitzicht vanaf de heuvel Hoog Baarlo beschreven. 

Aan de ene zijde keer men op de groen beboste Pampel met de Franse 

berg en daarachter de Deelense vlakte; aan de andere kant een gezicht 

op het landelijke Hoenderlo. Bij helder weer waren van hier de hoge 

kerktorens van Arnhem en Amersfoort goed te herkennen. 

  

 



Na de pionier Elbers vestigden zich hier her- en derwaarts nog een 

aantal ondernemende mensen. Zij bouwden een simpel onderkomen waar- 

voor bos en heide voldoende materialen leverden. Stevige slieten 

werden, schuin tegenover elkaar, in de grond gestoken en bedekt met 

heideplaggen. Van boven werd een gat gelaten om de rook te laten 

ontsnappen en aande voorzijde een opening om binnen te komen en klaar 

was de hut. 

Veel meer kon niet lijden, want de voortrekkers die hier hun heil 

kwamen zoeken, waren arm als de mieren. Wel begrijpelijk, want de 

mensen die elders hun brood verdienden, zouden zich wel tweemaal be- 

denken alvorens naar deze wildernis te trekken om daar een bestaan 

te vinden. 

Voor landbouw moest eerst de woeste grond ontgonnen worden waar wel 

de nodige tijd in zou gaan zitten. 

Gedurende de eerste moeilijke periode werd een karig loon verdiend 

met het steken van heideplaggen en het verzamelen van dennenappels. 

Sommigen maakten ook wel heidebezems, maar om deze produkten aan de 

man te brengen moest er nog uren mee worden ges jouwd. 

Beter verging het diegenen die over een bijenstal konden beschikken; 

van de uitgestrekte heidevelden haalden de nijvere diertjes in de 

augustusmaand volop honing, hetgeen goed geld opbracht. 

De opkomst van Hoenderlo, dankzij de bemoeienissen van de predikant 

en filantroop O.G. Heldring en de daarbij gepaard gaande verbetering 

van wegen, bracht geen noemenswaardige vooruitgang van Hoog Baarlo. 

Wel verdwenen geleidelijk de plaggenhutten om plaats te maken voor 

behoorlijke huizen en boerderijen. 

Thans wonen in dit prachtige natuurgebied nog rond honderdvijftig 

mensen, die behoren tot de gemeente Ede. 

Hoog Baarlo valt onder het rayon van de belangenvereniging Noord-Oost 

Ede en hun vertegenwoordigers zijn trouw present op de vergaderingen 

van deze stichting. Zij zorgen ervoor dat dit verre stukje Ede niet 

helemaal in het vergeetboek zou raken. 

  

TENTOONSTELL INGSAGENDA VAN HET MUSEUM OUD-EDE 
      

29 nov. 1985 t/m 4 jan. 1986 A40 jaar Edese Beroepsbrandweer ; 

ll jan. 1986 t/m l feb. 1986 Tekeningen van Arnold Koning; 

september 1986 90-jarig jubileum van de Gymnastiek 

Vereniging Sparta.



FIETSEND LEREN 

  

Samengesteld met onder meer de medewerking van Oud-Ede. 

Fietsend leren, dat zou het motto kunnen zijn voor de door het Streek- 

VVV Zuidwest Veluwe uitgebrachte nieuwe serie fietsroutes. 

In de plaatselijke bladen hebt u hiervan uitgebreid kennis kunnen ne- 

nen. 

Deze, door Allard Bijlsma in verband met zijn geografie-studie ontwor- 

gen tochten, zijn aangevuld met allerlei historische gegevens. Daar- 

naast is meer uitgebreide informatie op dit gebied verwerkt in een 

drietal gidsen. 

Graag bevelen wij deze fietstochten in uw belangstelling aan. Vooral 

ook voor hen, die hier nieuw zijn komen wonen een goede gelegenheid 

om wat over de geschiedenis van de streek aan de weet te komen. 

Bijna zijn we geneigd te adviseren, stel uw eventuele fietsplan niet 

uit. Want er zijn routes waarvan het aanzien binnenkort ingrijpend 

zal veranderen. De uitbreidingsdrang van onze woonkernen is namelijk 

nog steeds niet tot stilstand gekomen. 

De fietsroutes en gidsen zijn voor een gering bedrag verkrijgbaar 

bij de VVV-kantoren, onder meer te Ede en Bennekom. 

Per route is de prijs f 1,50 en de gids kost u f &,/5. 

Daarbij kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen. 

Bij aankoop van een gids met vier daarbij behorende fietsroutes be- 

taald u f 9,90. 

  

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MUSEUM OUD-EDE 

Naar aanleiding van het feit dat ook voor de vaste medewerkers van 

het museum Oud-Ede een arbeidstijdverkorting is ingevoerd, zijn wij 

helaas genoodzaakt om de openingstijden van het museum Oud-Ede daar- 

aan aan te passen. 

Met ingang van l oktober 1985 is het museum Oud-Ede geopend: 

maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en tussen 14.00-1/.00 vur. 

Op zaterdag en op zondag is het museum gesloten!
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DE ARCHIEVEN IN HET GEMEENTEARCHIEF VAN EDE. 
  

Teneinde de inwoners van de gemeente Ede enigszins wegwijs te maken 

in de mogelijkheden van het gemeente-archief volgt hieronder een 

explicatie door de heer E.H.J. Somer. 

Welke archiefbestanddelen komen in het gemeentearchief van Ede zoal 

voor 2 
  

  

Alvorens een opsomming hiervan te geven, wil ik eerst een aantal de- 

finities van het begrip archiefbescheiden (artikel l van de Archief - 

wet 1962) noemen: 
  

D-l. Bescheiden, door overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar 
hun aard bestemd daaronder te berusten; 

D-2. Bescheiden met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt 

door instellingen of personen, wier rechten of funkties op enig 

overheidsorgaan zijn overgegaan; 

D-5. Bescheiden, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen 

van instellingen of personen, dan wel uit andere hoofde in de 

archiefbewaarplaatsen zijn opgenomen om daar te berusten; 

b-4. Fotografische reprodukties, welke bij of krachtens de wet in de 

plaats zijn gesteld van de onder b-l. t/m b-3. bedoelde archief 

bescheiden, of op grond van het bepaalde in artikel 4 van de 
Archiefwet 1962 zijn vervaardigd. 

Laten we nu terugkeren tot ons vraagpunt. De archiefbestanddelen be- 
horen tot: 

l. Overheidsarchieven. 

voorbeelden: -Registers van resoluties der ambtsjonkers (1663-1787). 

„Archieven van de gemeenten Ede, Bennekom, Lunteren en 

Otterlo (1812-1817). 

„Archieven van het gemeentebestuur van Ede (1818-1851). 
Ingekomen stukken aan het college van Burgemeester en 

Wethouders (1852- 1 maart 1948). 

-Besluiten van Burgemeester en Wethouders (14 oktober 
1851 — 30 juni 1908). 

-Agenda der vergaderingen van het college van Burge- 

meester en Wethouders (8 juli 1908 - 3 februari 1948).



-Brievenboek (uitgaande brieven) van Burgemeester en 

Wethouders (1860-1908). 

-Correspondentie van de Burgemeester (juli 1908 t/m 

februari 1948). 

-Resoluties van de Gemeenteraad (1818-1851). 

_Notulen van de Gemeenteraad (l oktober 1851-1941 en 

1945 — heden). 

-Raadsvoorstellen (1928-1941 en 1945-heden). 

-Archivalia van diverse diensten en bedrijven. 

-Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Ede (voor- 

loper van de G.S.D.), (1855-1943). 

-Gemeenteverslagen (1819-1934), waarvan echter de ja- 

ren 1865, 1916, 1921 en 1950 ontbreken. 

-Publikaties (1828-1948). 

-Notariële bescheiden (1826-heden). 

N.B.: Alleen in afschrift aanwezig indien de ge- 

meente Ede belanghebbende partij is! 

-Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1897). 

N.B.: Vanaf 1898 aanwezig bij de afdeling Bevolking 

Bef 

Deze afdeling krijgt na de reorganisatie van de 

gemeentelijke overheid de naam Dienst Bevol- 

kingszaken. 

-Gemeenterekening (1818-heden). 

-Bijlagen van de gemeeterekening (1852-heden). 

-Bouwaanvragen (1903-heden). 

-Provinciale bladen van Gelderland (1815-1944). 

N.B.: Vanaf 1945 aanwezig bij het bureau Bibliotheek 

en Documentatie (afdeling Interne Zaken). 

2. Staatsbladen (1815-1939). 

N.B.: Vanaf 1940 aanwezig bij voornoemd bureau. 
 



5, Particuliere Archieven. 
    

waaronder bijvoorbeeld vallen: 

-Familiearchief, is een overgeleverde combinatie van 

archieven van personen die tot elkaar in familie- 

betrekking staan (deze definitie komt voor in het 

Lexicon van Nederlandse Archieftermen nr. 5). 

„Kerkelijk archief. 

-Schoolarchief. 

-Bedrijfsarchief. 

voorbeelden: -Archivalia van de familie Prins te Bennekom, 

„Archief van de familie Van Schothorst te Lunteren, 

(1679-1978); 

-Archief van dhr W. de Vries te Lunteren; 

-Archief van de natuurvorser A.B. Wigman te Lunteren; 

„Archief van de veeverzekering Otterlo - Harskamp; 

-Archief van de Protestantse Bewaarschool te Ede. 

  

Openbaarheid. 

Overheidsarchieven moeten, wanneer zij ouder zijn dan 50 jaar, binnen 
  

  
  

een tijdvak van 10 jaar naar de bij of krachtens de Archiefwet-1962 

voor de bewaring daarvan aangewezen archiefbewaarplaatsen worden over- 

gebracht (artikel 5.l van voornoemde wet) en zijn dan in principe 

openbaar. Deze archieven dienen geïnventariseerd te worden overge- 

dragen. 
  

Uitzonderingen: -Registers van de Burgerlijke Stand (termijn= 100 jaar); 

„Notariële archieven (termijn = 7/5 jaar); 

N.B.: De registers van de Burgerlijke Stand, die in 

duplo worden opgemaakt, behoren wel na 50 jaar 

in de Rijksarchieven aanwezig te zijn. Voor de 

gemeente Ede is dat derhalve het Rijksarchief 

te Arnhem. 

  

Overheidsarchieven mogen binnen 50 jaar aan een archiefbewaarplaats 

worden overgedragen, waarbij aan hun openbaarheid beperkende bepalin- 

gen kunnen worden gesteld. 

  

  

Particuliere archieven zijn, na eigendomsoverdarcht of bij bruikleen- 

overeenkomst aan een archiefbewaarplaats, openbaar waarbij restrictieve 

eisen gesteld kunnen zijn. 

 



Voor raadpieging van de archieven moet men dus allereerst kontakt op- 
nemen met de archivaris (tel.: 08380-80212). 

In volgende bijdragen zou ik iets willen vertellen over het genealogisch 

onderzoek en de hulpmiddelen daarbij, het kadaster en de topograf isch- 

historische atlas, terwijl in de nabije toekomst op het gemeentearchief 
van Ede een boekenlijst zal liggen, die u kan helpen bij uw onderzoek. 

  

  

  

E.H.J. Somer — Ede 

Literatuur: -1983, Archiefwet-1962 10e druk — Tjeenk willink-Zwolle: 

-19/1l, J. Das - Inventaris van de archieven der gemeente 

Ede tot l maart 1948; 

1985, Lexicon van Nederlandse archieftermen, Stichting 

archief publicaties-'s-Gravenhage. 

  

Openingstijden gemeentearchief te Ede: 

ma t/m vr van 08.30-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur. 

  
NIEUWE LEDEN VAN DE VERENIGING OUD-EDE, bijgewerkt tot l september j.l. 

  

M. Boonzaayer te Wekerom, 

H.E.J. Lam te Ede, 

W. Landman te Lunteren. 

Wat een erg kleine lijst met nieuwe leden in dit kwartaal. Net één 

nieuw lid per maand. 

Laten we met z'n allen de schouders er weer eens onder zetten en pro- 

beren er voor te zorgen dat in de volgende Zandloper minstens een hele 

pagina nodig is voor de publicatie van de nieuwe leden. 

HET BADHUIS, door H.J. Nijenhuis 

Nog in de twintiger en begin dertiger jaren stond de hygiëne bij heel 
wat gezinnen in ons dorp nog op een laag pitje. Badkamers waren bij de 
grote massa nog onbekend; slechts wat gegoede families die daarover



  

  

Geen project 
of kantoor 

is ons te groot! 
En geen winkel 
te klein! 
Wij zijn gespecialiseerd om projecten- 

kantoren en winkels snel en vakkun- 

dig van elke gewenste vloerbedekking 

en/of gordijnen te voorzien. 

Eigen gordijnen-atelier en meubel- 

stonden. IE VAN DIK … 
Ook dit project, 

  

    

    

     

  

    
Eigen showroom. 

  

  

  
museum Oud Ede, is Ks INTERIEUR 

verzorgd door: 7 VERZORGING 
ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 

  

  
      

    

  

Mannen durven steeds méér 

in mode. Maar mannen 

willen vóór alles: zekerheid. 

De zekerheid van topkwali- 

teit. De zekerheid van een 

topmerk, dus. 

  

  

Voor een internationaal mode programma | 
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ade 
DRUKWERK 
Periodieken, jaarverslagen, tijdschriften, 
brochures, folders, briefpapier, rekeningen 
formulieren in bloks, sets, enz. 

    

BINDWERK 
inbinden van boeken en jaargangen 

tijdschriften met goud- of kleurfolie-druk op 
boekband. 
Archief- en bibliotheekdozen. 

Restauratie van antieke boeken en bijbels. 

Postverzending 
Vouwen en insteken van brieven e.d. in 

enveloppen. 

Adresseren - sorteren - bundelen. 

Bijhouden van adressenbestanden en 
leveren van adresplaatjes. 

ADC, Zandlaan 18, 6717 LP Ede, tel.:08380 - 38138



konden beschikken. Nu was het natuurlijk niet zo dat de mensen vervuil- 

den, maar gemiddeld éénmaal per week wassen en verschonen werd ruim 

voldoende geacht. Kantoor en middenstandsmensen droegen overhemden met 

losse boorden, zodat, indien nodig, in het midden van de week kon wor- 

den volstaan met het simpelweg aanbrengen van een schoon boord. Het 

boezeroen van de werkman was altijd donker van kleur, waardoor vuil 

worden helemaal niet opviel, terwijl de manchesterbroek die erbij werd 

gedragen, overal tegen bestand bleek te zijn. 

Gewoonlijk stond op zaterdagavond met teil en groene zeep als ongebrui- 

kelijke attributen, de lichamelijke wasbeurt op het programma. Het 

bleef echter behelpen en dat bracht de heer Van Tijen in 1957 op het 

idee om Ede te verrijken met een badhuis, zoals reeds in Arnhem en Wa-. 

geningen het geval was. Hij kocht een lap grond aan de Ericalaan, pre- 

cies tegenover het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond. 

Een broer van deze ondernemende man, de architect H. van Tijen uit Den 

Haag, maakte het ontwerp. Het voorste deel van het gebouw bevatte een 

ruime hal met woongelegenheid voor de beheerder. Daarachter twee ge- 

scheiden afdelingen voor de respectievelijke dames en heren, beide met 

een aantal douche-cellen en ligbaden. In voornoemde hal kon men tevens 

een kopje koffie kopen om de wachttijd te bekorten. 

Hoofdaannemer was de firma M. van Gestel en Zn. die het geheel begin 

maart 1938 opleverde, waarna op 12 maart van hetzelfde jaar de of fi- 

ciële opening plaats vond. De toegangsprijzen waren, ook naar de be- 

grippen van die tijd, betrekkelijk laag, zoals blijkt uit de adver- 

tentie op de volgende pagina. 

De duur van een bad was echter niet onbeperkt; na twintig minuten werd 

door de beheerder op de deur van de douche-cel gerammeld met de aan- 

maning: "Aankleden, hoogste tijd". Een kuipbad vergde blijkbaar meer 

tijd en mocht dus tien minuten langer duren. 

Het badhuis bleek al spoedig in de behoefte te voorzien, al bleef de 

werkelijke drukte beperkt tot de vrijdag en zaterdag. 

Met gerechtvaardigde trots werd in de plaatselijke bladen bekend ge- 

maakt, dat een goede zes weken na de opening, op 50 april, de twee- 

duizendste bezoeker was genoteerd. 

Ook de eerste jaren na de tweede wereldoorlog mocht men niet over be- 

langstelling klagen, maar tijdens de vijftiger jaren kwam duidelijk 

de klad erin. Er verrezen talrijke nieuwbouw-woningen, compleet met 

geyser en douche-cel en bij de toenemende welvaart werd ook in veel 

oudere woningen nog wel ruimte gevonden voor een eenvoudige badkamer. 

Het badhuis bleek niet meer rendabel te zijn en werd gesloten. Het 

13
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    == BADHUIS 
Ericalaan 2 - Telefoon Ede (K 380) 777 

Bushalte „Buitenlust, Treinhalte Ede-Dorp. 

Het badhuis is voor Dames en voor Heeren opengesteld: 

Maandag van 18.30 uur tot 23.00 uur 
Alle overige werkdagen van 9.00 uur tot 23.00 uur 
Zondag gesloten. 

Behalve voor de 5 ct-baden is in den badprijs inbegrepen 
een stukje zeep en het gebruik van een handdoek. 

Voor dames zijn badmutsen en voor militairen laarzenknecht 

en laarzentrekkers gratis beschikbaar. 

Gewoon douchebad . 124 cent 
Gewoon kuipbad . . 25 cent 
Militair douchebad. . 74 cent 
Goedkoop douchebad 74 cent 
Gezelschap douchebad 5 cent 

(14 deelnemers gelijk). 

GOEDKOOP TARIEF voor Korporaals en Soldaten alleen: 

Maandag van 18.30 tot 23.00 uur 
Dinsdag van 11.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur 

Woensdag van 11.00 tot 14.00 uur. 
Donderdag van 11.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur 

Vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur. 

SCHOOLBADEN EN GEZELSCHAPBADEN 
alleen voor minstens 14 personen gelijk onder toezicht. 

Schoolhoofden die het goedkoop baden van de aan hunne zorgen toevertrouwde 

leerlingen willen helpen bevorderen worden verzocht zich met het badhuisbestuur in 

verbinding te stellen. 

Voor de bewoners van Bennekom en Ede-Zuid zijn met de 

transportondernemingen overeenkomsten getroffen om tegen 

ZEER VERLAAGD TARIEF kaartjes, geldig voor heen- en terug- 
reis, bad inbegrepen, beschikbaar te stellen. 

Zoowel voor de Dames als voor de Heeren is een afzonder- 

lijke wachtkamer beschikbaar. 

Bibliotheek van de „Maatschappij tot Nut van het Algemeen” is 

in het gebouw ondergebracht en voor alle publiek toegankelijk.



gebouw heeft sindsdien ettelijke andere bestemmingen gehad, maar staat 

bij de bevolking nog steeds bekend als 'het badhuis". 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MUSEUM OUD-EDE 
  
  

Naar aanleiding van het feit dat ook voor de vaste medewerkers van 

het museum Oud-Ede een arbeidstijdverkorting is ingevoerd, zijn wij 

helaas genoodzaakt om de openingstijden van het museum Oud-Ede daar- 

aan aan te passen. 

Met ingang van l oktober 1985 is het museum Oud-Ede geopend: 
  

maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en tussen 14.00-17.00 uur. 

Op zaterdag en op zondag is het museum gesloten! 

EEN DAGJE OP REIS MET OUD-EDE 
  

Naar goed Oud-Edes gebruik hebben we weer ons jaarlijks uitstapje ge- 

maakt. Ditmaal naar het "Silverhuijs' in Schoonhoven en het Haags ge- 

meentemuseum. De weergoden waren ons welgezind. Op ll september, pre- 

cies om 08.30 uur vertrokken we met een volle bus vanaf het Museumplein 

in de richting Schoonhoven. In Restaurant "Lekzicht' werd aldaar een 

kopje koffie gebruikt en van daaruit maakten we een korte wandeling 

door het mooie plaatsje naar het "Silverhuijs'". 

We werden verwelkomd door de heer Rikkoert, die ons begeleidde naar het 

Hervormd Centrum. In dat centrum waar men druk bezig was met ronovatie 

had de heer rikkoert toch kans gezien om voor ons een zaaltje te creê- 
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ren. Daar kregen we een intressante uiteenzetting van het Joodse leven 

en het ontstaan van de Synagoge in Schoonhoven. Wat echter had dat nu 

met het zilvermuseum te maken? 

Het Silverhuijs met op een steenworp afstand het "Edelambachtshuis'', 

waar het zilvermuseum en de werkplaats van de zilversmid in zijn geves- 

tigd, is namelijk een oude Synagoge. En dat was toch wel iets dat ons 

interessant leek. Uitvoerig is men ingegaan op onze vraag om daarover 
iets te vertellen. Zelfs zover, dat de heer Rikkoert door de Oudheidkun- 

dige Vereniging van Schoonhoven ons daarover liet vertellen en ditmaal 

voor het eerst op verzoek van een groep. 

Hij had de heer Muilwijk van de Oudheidkundige Vereniging bereid gevon- 

den ons hierover iets te vertellen. Speciaal voor deze gelegenheid 

maakte de heer Muilwijk over het onderwerp een studie en heeft ons op 

een prettige wijze het één en ander verteld. 

Voor hen, die deze uiteenzetting nog eens willen nalezen, zal zo spoe- 
dig mogelijk een kopie klaar liggen aan de balie van het museum Oud-Ede. 

Na deze lezing weer te voet naar het "Edelambachtshuis' (-de Synagoge-) 

waar de heer Rikkoert ons vertelde over de herkomst van de verschillen- 

de antieke zilverwerken, oude gebruiken en vervaardigingsmethoden, ook 

weer aan de hand van een groot aantal zilverwerken. En natuurlijk zagen 

we de zilversmid aan het werk, een man uit een familie van generaties 

zilversmeden. Toch werden daar niet alleen nieuwe stukken gemaakt, maar 

men is ook zeer bedreven in het restaureren en verzilveren van oude en 

antieke stukken. Mocht u daarin interesse hebben, dan kunt u in het mu- 

seum Oud-Ede nadere informatie inwinnen. 

Hierna hadden we nog even gelegenheid om door Schoonhoven te dwalen of 

heerlijk in het zonnetje op een terrasje te zitten. 

Tegen enen werd het tijd om de lunch te gaan gebruiken en dat dan weer 

in restaurant '"Lekzicht'. Na ten volle van de lunch te hebben genoten 

vertrokken we om 14.00 uur richting Den Haag. Op naar het Kostuummuseum 

dat is gevestigd binnen de muren van het Gemeentemuseum. 

Prachtige kostuums, oud en nieuw naast elkaar en van Queue-de-Paris tot 

Punk, alsmede van Creoline tot het eerste broekpak van Mies Bouwman. 

Sommige dames -vooral van Felue- hadden er nog wel iets meer over willen 

weten en horen. Wellicht kan dat te zijner tijd nog eens; maar inmiddels 

was het al weer tijd geworden om de bus op te gaan zoeken. 

Nog éénmaal een stop onderweg voor koffie met gebak. 

En geheel naar waarheid kan ik zeggen dat we niet moe maar wel voldaan 

huiswaarts keerden. 
  

Mw G.J. Scholtus-Pijpers. 
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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 gp 
spaarbank ES 

meer dan spaarbank alleen 

  

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 ! 

_ 5 
„a \ Tj 

Cd 55 2E SPAARBANK VOOR EDE 

zt mm ii 
EEEN 

Hoofdkantoor: 

Telefoonweg 110-112 — EDE — Tel. 19020 

5 kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente 

    
   

    

      
    


