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VERANTWOORDING VOOR GEPUBLICEERDE 
TEKSTEN 

— 

De redaktie van De Zandloper is u 
zeer erkentelijk voor bijdragen in 
de kopy van dit blad. 

De verantwoordelijkheid voor de in- 
houd van historische en technische 
gegevens blijft echter uitdrukke- 
lijk voorbehouden aan de inzender 
van de kopy. 

Eveneens kan de redaktie geen ver- 
antwoording op zich nemen voor het | 
eventueel niet vermelden van de 

bron, etc., bij het plaatsen van 
ingezonden artikelen. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT 
"DE ZANDLOPER" 
  

Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen uit dit blad is al- 
leen toegestaan na toestemming 
van de redaktie. 

L IDMAATSCHAPKAARTEN en MUSEUM- 

Lidmaatschapkaarten van leden en 
Museumjaarkaarten kunnen tijdens 
de openingsuren worden afgehaald 
aan de balie van het Museum. 

Kopy voor DE ZANDLOPER 

Kopy voor het eerstvolgende nummer 
van dit blad gaarne inzenden aan de 
redaktie, p/a Museumpln 5-7 te Ede 

en wel vóór:     
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Het bestuur van de Vereniging '"Oud-Eae' 

en de redaktie van het blad "De Zandloper" 

wensen alle leden van de Vereniging, 

alsmede alle andere lezers van dit blad 

prettige feestdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar 

NÉ e À 

ie 
9 4 ie ee Ke hale 

  

GO OPOE OOLO



HET WAPEN VAN EDE ALS BORDUUR-TELPATROON. 

Er zijn in de afgelopen jaren al diverse mensen In 

het museum aan de balie geweest, die vroegen naar een 
borduur-telpatroon van het gemeentewapen van Ede. 

Ook deze zomer is hiernaar veel vraag geweest. 

In de museum-collectie is wel een prachtig zomer- 

haardscherm aanwezig met het geborduurde wapen, doch 

om dat nu even na te tekenen is een hele klus en dus 

is dat er nool t van gekomen. 

Tot op een erg warme dag een jongeman het museum bin- 

nenkomt en vraagt of hij het wapen van Ede mag nate- 
kenen, zodat zijn Oma het kan borduren. 

En natuurlijk geef je zo'n jongen daartoe de gelegen- 
heid. 

Zo ging Harold Threels, 16 jaar oud, aan de slag. 
Het lukte niet in één dag en ook niet in twee; maar 

na een week was de ruwe tekening af en kon Oma haar 

ogen niet geloven........ dat haar kleinzoon dat voor 

haar had gedaan. 

De bedoelde werktekening is nu in een beperkte oplage 

vermenigvuldigd en voorzien van een kleurenkaart met 

tekst te koop aan de balte van het museum. 

De prijs bedraagt f 7,50. 

Wilt u nu het wapen van de gemeente Ede gaan borduren 

dan kunt u het benodigde telpatroon kopen in het mu- 

seum. 
Na verloop van tijd heeft u een exclusief borduurwerk 

in huis. 
Misschien ook wel leuk om aan uw familie of kennissen 

in het buitenland te sturen. 

=Jan Diepeveen- 

 



DOO O OO GHO:10 OESO 
rEDME LEDEN VAN DE VERENIGING "QUD-EDE 
In onze ledenkring kunnen we dit kwartaal weer 
verwelkomen: 

E. v.d. Berg, Lage Valkseweg 24 te Wekerom; 

S.M. de Boer, Diepenbrocklaan 20 te Ede; 

Mw L.A.M. Gijsen-Boerenbach, Meerestein 6 te Ede; 

G. Sleeuwenhoek, Dubbelhof 3 te Ede; 

J.C. Stelwagen, Lindelaan 18 te Ede; 

E. v.d. Weerd, v. Heeckerenlaan kb9 te Ede. 

Allen bij onze vereniging een goede tijd toegewenst! 

In de vorige Zandloper is in de opgave van nieuwe 
leden helaas een foutje geslopen. 

D.J. de Bruin moet zijn: 

D.J. Brugma, v. Heeckerenlaan b3 te Ede. 

HET JAARLIJKSE UITSTAPJE VAN ONZE LEDEN. 
je 

Op 17 september j.l., 's morgens om kwart voor negen, 
was het dan weer zover. De leden van de vereniging 
Oud-Ede gingen op reis. 
Met de allernieuwste bus van de firma De Groot ver- 
trokken wij vanaf het Museumplein met bestemming 
Naarden-Vesting en het Muiderslot. 
Via De Klomp ging het langs het gerestaureerde kasteel 
Renswoude, over de rijksweg richting Amersfoort, Paleis 
Soestdijk, naar Naarden-Vesting, waar we circa een uur 
of tien aankwamen. 
In restaurant "De Kapschuur'' eerst een kopje koffie, 
want daarin had iedereen zo langzamerhand wel trek. 
Lang konder we hier niet blijven, want om half elf zou 
men bij de st Vituskerk zijn om die met een bezoek te 

Á
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vereren. Een prachtige Oude Kerk met veel beziens- 
waardigheden, die inderdaad het bekijken waard waren. 
De prachtige plafondschilderingen trokken wel het 
meest de aandacht. 
Na de kerk werd het Vestingmuseum bezocht; overigens 
zeer de moeite waard. Hierna bezochten we de Vesting 
die al uit 1673 dateert. Een indrukwekkend geheel. 
Als extra attractie werd er aan het eind van de rond- 
leiding voor ons gezelschap een kanonschot afgevuurd, 
waarvan enkele mensen toch wel schrokken. 
Zo ook onze fotograaf, de heer Hartgers, ten gevolge 
waarvan de dia van het afvuren mislukte. Ook was het 
jammer dat de afgevuurde kogel wel op het water van 
de gracht bleef drijven. 

NEE 
ERN 

she he   
Enkele leden van Oud-Ede druk in de weer om het kanon gereed te 
maken tot vuren. 

V.l.n.r.: Henk Verhaaff, Wim Jacobs, Corry Vugts en Jan Diepeveen. 
Anderen blijven maar liever op een veilige afstand.



Inmiddels was het al hard tijd geworden om te gaan 

lunchen en dus ging het weer terug naar restaurant 

IDe Kapschuur'', waar de tafels reeds stonden gedekt 

en iedereen naar genoegen kon eten. 

Aldus konden we er weer tegen om het volgende deel van 

het programma te gaan verwerken. 

Tot kwart over twee hadden we de gelegenheid om nog 

wat door het rustige vestingstadje Naarden te wander 

len. Weer keurig op tijd was iedereen bij de bus en 

kon de rit naar het Muiderslot beginnen. 

Bij de rondleiding in dit kasteel kwamen veel spreek- 

woorden en gezegden naar boven, welke heden ten dage 

nog steeds worden gebruikt. 

En ja, toen was het al weer tijd om de terugreis te 

aanvaarden. Onze chauffeur reed langs vele wegen om 

ons toch maar zoveel mogelijk te laten zien, zoals 

het grote N.0.S.-complex in Hilversum. 

Langs de Maartendijkse bossen, via Soesterberg bracht 

de buschauffeur ons naar ‘De Dennen! in Renswoude 

voor een laatste slokje als besluit van dit reisje. 

Een reisje, waarop we met genoegen kunnen terug zien. 

De heer E. Broekhuis, voorzitter van de Vereniging 

Oud-Ede, sprak tot slot een dankwoordje uit aan de 

leden van de reis-commissie, die dit reisje hadden ge- 

organiseerd. Een pluim is dan ook zeker op z'n plaats. 

Hopelijk tot volgend jaar: 

„-Gorry Vugts= 

DDO OL ED DODO EDE DOD 

MUSEUMJAARKAART 1987 

  

De landelijke museumjaarkaart is inmiddels een begrip 

geworden. Zoals reeds enkele jaren kunnen museum] ief - 

hebbers deze kaart aanschaffen via onze vereniging. 

Dit is echt het overwegen waard, want ook in 1987



ontvangen de houders van een museumjaarkaart weer 
ruimschoots waar voor hun geld. 
De kaart geeft gratis toegang tot circa 350 Nederland- 

se musea. Deze musea zijn thans overzichtelijk opgeno- 
men in een handzaam gidsje, dat aan kaarthouders kos- 

teloos wordt toegezonden. 
Als extra stimulans voor een optimaal gebruik van de 
museumjaarkaart verschijnt bovendien medio december 
1986 het eerste nummer van een periodiek van de Stich- 
ting Openbaar Kunstbezit, ‘Het Tentoonstellingsboekje!'. 
Hierin vindt u een schat aan informatie omtrent de 
door Nederlandse musea georganiseerde aktiviteiten. 
Uiteraard geniet de bezitter van een museumjaarkaart 
korting bij abonnement op deze regelmatig te verschij- 
nen tentoonstellings-agenda. 

De nieuwe museum-jaarkaart kost voor de jeugd tot 25 
jaar f 8,50. Volwassenen vanaf 26 jaar betalen f 21,- 
en de houders van een Pas 65+ betalen slechts f 13,50. 

Voor een schappelijke prijs ligt de sleutel tot onze 
nationale schatkamers van kunst, oudheden, techniek 

en nog heel veel meer, binnen ieders handbereik. 

Wilt u een jarige, een jubilaris of zo maar een aar- 
dig iemand eens iets anders geven, dan is de nieuwe 
museumjaarkaart mogelijk een origineel alternatief. 

    

  

BANE, 
MNN DE 
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OOB OKB ODD D 

TENTOONSTELLING GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA 90 JAAR. eeen ENNE A MIS 

In het museum is van 23 augustus t/m 12 september j.l. 
een tentoonstelling gewijd aan bovengenoemd jubileum. 
Dat deze gymnastiekvereniging in 1986 haar 90-jarig 
jubileum kon vieren was bij velen, ook bij ondergete- 
kende, niet bekend. Tot op een gegeven dag in begin 
1985 een mevrouw aan de balie van het museum kwam en 
vertelde dat zij mevrouw De Jong-De Wildt was van 
sparta. Daarna volgde een enthousiast verhaal over 
haar vereniging, de mededeling van een jubileum en 
de vraag of er in museum Oud-Ede een tentoonstelling 
zou kunnen worden gehouden naar aanleiding van dat 
feit. 

Zelf had de vereniging genoeg materiaal in haar ar- 
chief. 
Wat moet je dan zeggen; als mensen zo vol van hun 
vereniging zijn? Je geeft aan zulke mensen het ad- 
vies om een briefje op te maken met daarin in het 
kort wat de bedoeling is. 
Ondertussen ben je dan zelf wel vast met de museum- 
commissie aan het praten, omdat je ook zelf enthousi- 
ast bent geworden en wel mogelijkheden ziet om een 
leuke expositie te maken. 
Op 1 maart 1985 komt dan de bedoelde brief van de se- 
kretaresse van de vereniging Sparta. Op 1 juni van 
dat jaar antwoord de museumcommissie dat zij bereid 
is haar medewerking te verlenen en dan begint de bal 
te rollen. De eerste besprekingen tussen de jubileum- 
commissie van Sparta en Oud-Ede. Er worden ideeën ge- 
lanceerd, data genoemd, etc. Want voordat een tentoon- 
stelling kan worden geopend komt er wel het één en 
ander om de hoek kijken. Denk maar aan het uitzoeken 
In het Sparta-archief; wat kan er wel bij en wat niet. 

Daarmee zijn de dames bezig geweest. Dan het inrich- 
ten. Waar zetten we het neer en waar hangen we alles 
op? Ook dat ging gelukkig allemaal erg vlot en in een 
leuke sfeer. 

10



  

| 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- 

stoffeerderij. 

  
  

    
Ook dit project, 

museum Oud Ede, is 

verzorgd door: 
  

  

INTERIEUR 
VERZORGING 
ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 
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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 

  

15



  

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 

on leveren van adresplaatjes. 
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Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede, Tel. 08380-79122



Op zaterdag 23 augustus 1986 om 10.30 uur was dan de 
officiële opening. Bij Museum Oud-Ede ging de vlag in 
de mast, de moeheid ging in de kast, de gasten kwamen 
binnen en het feest kon beginnen. 
Na enkele korte toespraken van o.a. de voorzitter van 
Oud-Ede, de heer Broekhuis, de beheerder van het muse- 
um en coördinator van de expositie de heer Diepeveen 
en mevrouw De Jong-De Wildt, was het de beurt aan me- 
vrouw Van Otterlo, die na het aanbieden van een ruiker 
door het jongste lid van Sparta, met het doorknippen 
van een lint in de bekende Spartakleuren, de expositie 
officieel opende. 
Jammer, dat het aantal bezoekers aan de lage kant is 
gebleven, namelijk slechts 369 mensen in een periode 
van drie weken. Toch mogen we terug zien op een kwa- 
litatief goede expositie. Ook één, waar de bezoekers 
bijna steeds werden verwelkomd en begeleid door leden 
van de Gymnastiekvereniging Sparta. 
Al ts het museum er dan niet direkt beter van geworden, 
we zijn toch weer goed in de publiciteit geweest en 
hebben weer eens bij een geheel ander publiek getoond 
wat de mogelijkheden zijn van een plaatselijk museum. 

-=Jan Diepeveen” 

TENTOONSTELLINGS AGENDA 

In het vorige nummer van De Zandloper stonden diverse 
tentoonstellingen en exposities vermeld tot in 1988 
aan toe. 

Vele van deze aktiviteiten verkeren echter nog in een 

erg pril stadium van voorbereidingen en zijn dus nog 
lang niet definitief. 
Gaarne de verontschuldigingen van de redaktie voor een 
te voorbarige publicatie. 

Nu datgene wat wel vaststaat: 

21 november 1986 t/m 16 januari 1987 een klederdrachten 
tentoonstelling van de vereniging "Felue'' onder de titel 
“Van Boerenjak tot Burgerpak''. 

15



ORDE OD ORD ODD 

EERSTE LUSTRUM VAN DE FOLKLOREGROEP '"FELUE' 

Ter viering van het eerste lustrum van de folklore- 
groep ‘Felue'' heeft deze vereniging t/m 16 januari 
1987 een heel bijzondere tentoonstelling opgezet in 
ons museum. 
Vrijdagmiddag 21 november j.l. vond de officiële 
opening plaats. De voorzitter van de museumcommissie 
begroette de genodigden met een kort woord. Aan het 
adres van wethouder Aalbers merkte hij op, dat het 
werk van verenigingen als Oud-Ede en Felue aan bete- 
kenis zou inboeten, als binnenkort in Ede nog nauwe” 
lijks een bouwwerk, ouder dan 80 jaar te vinden zou 
zijn. 
Hij riep het gemeentebestuur op om (nog) meer te doen 
om dat te voorkomen. 
Na hem schetste mevrouw Scholtes, voorzitter van Felue, 
hoe de folkloregroep vijf jaar geleden op de bovenver- 
dieping van het museum was gestart met een groep dames, 
die er plezier in hadden om oude Edese klederdrachten 
te restaureren en te kopie@ren. En hoe dit bescheiden 
begin was uitgegroeid in vijf jaar tijd (!) tot een 
vereniging, die vele malen per jaar in Ede en in de 
regio druk bezochte demonstraties geeft van kleder- 
drachten, met alles wat er op en onder zit, daarbij 
ondersteund door een eigen volksdansgroep, én die 
tevens toont hoe oude ambachten werden beoefend, wel- 
ke men weer nieuw leven had ingeblazen. 
Ze vertelde verder hoe ze door de heer Diepeveen, de 
beheerder van museum Oud-Ede, op het idee was ge- 
bracht om aan dit lustrum een tentoonstelling te ver- 
binden en daarin alle aktiviteiten van genoemde groep 
aan de Edese bevolking te laten zien. Maandenlang is 
er gezwoegd om aan dat idee gestalte te geven. 
Tenslotte zou mevrouw Van Dijke de tentoonstelling 
openen. Zij deed dat echter niet, dan na een uitvoe- 
rige verhandeling gegeven te hebben over het belang 
van een vereniging als Felue; over het feit dat Felue 

L4



geen subsidie van de overheid nodig heeft (en daar 
terecht trots op is) en over het hoe en waarom van de 
klederdracht, zoals die zich in onze streek in de vo- 

rige eeuw heef t gemanifesteerd. 

Zelf , van huis uit bekend met de Zeeuwse dracht met 

haar rijkdom aan versiering en sieraden, wees zij op 

het sobere en ingetogen karakter van de dracht van de 
Zuidwest Veluwe, als gevolg van de lage welstand op 

de arme zandgronden en ingegeven door de streng or- 

thodoxe geloofsovertuiging van die tijd. 

Hierna verrichtte zij de openingshandeling door het in 
werking stellen van de videopresentatie van een opvoer- 

ring, zoals Felue die al tientallen keren heeft ver- 
zorgd. 

Het was al met al een zeer geslaagde opening. Na ken- 
nisname van de tentoonstelling waren alle aanwezigen 

unaniem van mening, dat hier een expositie van uit- 
zonderlijk gehalte tot stand was gekomen. Met name 

door het levende element van de demonstraties van oude 
ambachten, zoals mutsenplooien, weven, boerenschilder- 

kunst, bezembinden, vervaardigen van corndollties e.a., 
ontbrak het starre dat veel tentoonstel lingen nu een- 

maal kenmerkt. 
Via het Bureau voor Kunstzinnige Vorming van de ge- 

meente hebben de Edese scholen kunnen inschrijven voor 

een bezoek aan de tentoonstelling. Dat nu reeds 23 

basisscholen (bijna 40%) van deze mogelijkheid ge- 
bruik maakten, is het mooiste compliment dat de sa- 
mens tellers wel konden krijgen. 

De museumcommissie nodigt hierbij alle leden graag 

uit voor een bezoek. 

U weet het: 

-iedere werkdag van 10.00 - 12.00 en van 14.00-17.00 u; 
-iedere zaterdag van 14.00 - 16.30 u; 
-2e Kerstdag van 14.00 - 16.30 uur, 

zijn de deuren van ons museum voor u geopend. 

Op 31 december en op 1 januari zijn we dicht om ook    

ned 
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nog even op adem te komen. 
speciaal voor deze tentoonstelling hebben we besloten 
om ook op zaterdag open te zijn. 
Dan zijn er geen schoolgroepen en kunnen individuele 
bezoekers in alle rust genieten van alles wat wordt 
geboden. 

-de museumcommissie= 

N.B.: Voor geinteresseerden nog even dit: 
Aan de balie van het museum zijn patronen te koop 
van poppekleren (klederdracht). 

) Meisjes, kom naar Ede !! 
reeds 50 jaar de plaats waar geen meisje 
ongetrouwd meer uitkomt. 

Een goede kans op een vlotte verkering met een 
serieus huwelijk op korte termijn!!! Ruime 
keuze kandidaten uit alle milieu’s, rangen en 
standen !!! 

Dankbetuigingen liggen ter inzage op de 
gemeente-secretarie.”* 

De ideale idyllische, bosrijke omgeving zorgt voor 
een passend décor en de spraakzame, openhar- 
tige ambtenaar van het stadhuis voor de rest... ! 

Meisjes, kom eens praten met de plaatselijke 
commandant en neem je ouders gerust mee. Dan 
kunnen die ook eens zien hoe goed je wel terecht 
komt in EDE, NEERLANDS EERSTE GARNI- 
ZOEN. 

Alleen al bij de 500 reünisten die Ede ter gelegenheid van 

EN het 50-jarig jubileum van hef garnizoen bezochten, waren 
fl er 468 getrouwd of getrouwd geweest met een meisje uit 
' Ede. 
é 

Van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal ontvingen wij bijgaande 

advertentie, welke op 18 augustus 1956 elders in Nederland, in 

De Kleine Krant werd gepubliceerd. 
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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 See 

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 ! 

  

  

  

      
  

  
  

Hoofdkantoor: 

Telefoonweg 110-112 — EDE — Tel. 19020 

5 kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente


