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DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING "OUD-EDE" 
  

  

voorzitter Ors E. Broekhuis, Nwe Kazer- 

neln 85, 6711 JK Ede Gld. 

tel.: 11916. 

sekretaris Mw H.A. Blaauw-De Wit, Bea- 

trixìln 14, 6714 PS Ede Gld. 

tel: 11584, 

penningmr. T. Hylkema, Bremln 42, 

6713 EB Ede. tel.: 18808. 

ere-lid G.W. Bos 

AFGEVAARDIGDEN van de Vereniging 

Stichting Ir J. Ubbels, v Irhovenin 9 

Tegelmuseum 6711 MN Ede Gld. 

Monumenten JJG vd Pol, Burg Prinsìn 26 

Commissie 6711 KO Ede Gld. 

MUSEUMADRES Museum Oud-Ede, Museumpln 7 

6711 NA Ede. tel.: 19554. 
  

geopend: maandag t/m vrijdag van 

10-12 uur en 14-17 uUr. 

CONTRIBUTIE min. f 15,- per jaar, te stor- 

ten op giro 3534268 van penning- 

mr Vereniging Oud-Ede te Ede. 

  

REDAKTIE van het blad "DE ZANDLOPRE" 
    

Mw C. Vugts, vd Hagenstr 44/7 

6717 DH Ede. tel.: 20211. 

J. Das, Weerdenstein 205 

6714 CP Ede. tel.: 39391. 

E. Hendriksen, Gr Bentinckln 

22, 6712 GT Ede. tel.: 11229. 

P. Meerdink, Weerdenstein 65 

6714 CK Ede. tel.: 58884. 

eindred./ 

opmaak 

S.J. Ouwendijk, Annadaal 22 

6715 JA Ede. tel.: 53089. 
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Kopy voor het eerstvolgende nummer van 

DECEMBER 1987 
  

  

  

VERANTWOORDING VOOR TEKSTEN 

De Redaktie van De Zandloper is u er- 

kentelijk voor bijdragen in de kopy. 

De verantwoordelijkheid voor inhoud 

van historische en technische gege- 

vens blijft uitdrukkelijk voorbehou- 

den aan de inzender van de kopy. 

De redaktie neemt geen verantwoording 

voor het eventueel niet vermelden van 

de bron, etc. bij ingezonden artikelen. 

  

Gehele of gedeeltelijke overname van 

artikelen uit dit blad ís alleen toe- 

gestaan na toestemming van de redaktie. 
  

LIDMAATSCHAPSKAARTEN en 

MUSEUM JAARKAARTEN 
  

Lidmaatschapskaarten voor leden en Mu- 

seum jaarkaarten kunnen tijdens de 

openingsuren worden afgehaald aan de 

balie van het museum. 

KOPY voor de volgende ZANDLOPER. 

dit blad graag inzenden aan de redaktie, 

p/a Museumpln 7 te Ede, en wel vóór... 

  
10 februari 1988 
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      De redaktie van de Zandloper wenst alle | 

leden van de Vereniging Oud Ede goede 

Nieuwe leden museumkommissie. 

  

Als opvolger van de voorzitter van de museum- 
kommissie dhr. B. de Goederen heeft dhr. G. 
Boekhoven zich bereid verklaard de voorzitters- 
hamer te hanteren. 
levens is als lid van de museumkommissie toege- 
treden dhr. H. B. de Leeuw. 

Als vaste museummedewerker is dhr. B.A. 

Broenink aangesteld. 

LEZING voor leden van Oud Ede. 

Op 13 januari 1988 houdt dhr. J.H. van de 
Bank in restaurant Calluna om 20.00 uur een 
lezing met de titel: ‘Kudde in veelvoud ''. 
In het voorjaar van 1987 was deze lezing ook 
aangekondigd, maar in verband met ''spraak- 
problemen! van de heer van de Bank, kon de 
lezing niet doorgaan. 
De heer van de Bank is docent aan de Rijks- 
universiteit van Utrecht. Hij doceert o.a. 
Vaderlandse Kerkgeschiedenis. 
De lezing '' Kudde in veelvoud'' behandelt



  

de kleine kerkgeschiedenis van Ede. 

In oktober 1986 was er in het museum Oud Ede 
een expositie over dit onderwerp en het boek 

Kudde in veelvoud van de heer van de Bank is 

voor f. 32.80 te verkrijgen in museum Oud Ede. 

Cursus archeologie voor beginners. 

De Wageningse Volksuniversiteit organiseert een 

cursus archeologie voor beginners. 

Cursusleider is J. Thijssen. 

Er zullen 7 lessen op woensdagavonden gegeven 

worden met als afsluiting een excursie naar een 

museum met een representatieve oadheidkundige 

verzamel ing. 
Leidraad bij deze cursus is het boekje:'Opgraven 

in Nederland'', door L.P. Louwe Kooijmans, dat op 

de cursus kan worden aangeschaft ( + f. 5.-- ). 
De eerste les vindt plaats op woensdag 3 februr- 

ari 1988. Plaats: zaal Bevrijdingskerk, Ritzema 
Bosweg 18, Wageningen. 
Deelnamekosten: f. 120.--. Bij inschrijving 

vóór 15 januari 1988 f. 105.--. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

Volksuniversiteit Wageningen, tel:08370-15234. r
t
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DE STATIONSWEG. 

Velen die de Stationsweg hebben gekend voor de tweede 
wereldoorlog zullen met heimwee terugdenken aan de 
sfeer die er toen heerste. Fraaie villa's omlijst met 
schitterende boompartijen gaven de Stationsweg een by- 
zonder allure. Helaas is er veel verdwenen. De villa 
van de fami lte Bonte, het fraaie huis van de familie 

Ijssel de Schepper, de woning van de familie Berger op 
de hoek van de Beukenlaan en nog vele andere villa's 
Zijn er niet meer. En nu zal dan ook de villa '' de 
strokamp '' plaats moeten maken voor een appartementen- 
gebouw. Hoewel dit nu niet de meest beeldbepalende van 
de Stationsweg was- het is nl. een villa uit een late- 
re bouwtijd- betekent het toch naar onze mening een 

5



verdere aantasting van het oorspronkelijke karakter 
van de Stationsweg. Gelukkig kan nu ook een positief 
geluid worden gehoord. De villa '' Bij Honck '', vroeger 
bewoond door de familie Tulp, nadien vele jaren door 
de familie J. van Asperen, die er vele jaren de tand- 
artsenpraktijk uitoefende, heeft een nieuwe bestemming 
gekregen. Het kantoor van Mr. H.P. Jager c.s. advocaten 
in Ede hebben in verband met de noodzaak hun praktijk 

te moeten verplaatsen dit pand aangekocht. 

Het ligt in de bedoeling deze villa zoveel mo- 
gelijk in de oorspronkelijke stijl te laten, 
zowel uiterlijk als wat het interieur betreft. 
Met name de byzonder fraaie hal zal worden ge- 
handhaafd. Men heeft een zeer bekende archi- 
tekt ingeschakeld, waarvan bekend is dat met 
veel liefde voor het karakter van panden als 
deze restaureert nl. Elisabeth Lestrieux. 
Naar de familie Jager ons mededeelde ligt het 
in de bedoeling het pand met name binnen te- 
rug te brengen in de oorspronkelijke Hollandse 
t Jugendstil''. Later al of niet noodzakelijke 
veranderingen zullen dan ook worden terugge- 
bracht in de oorspronkelijke stijl. 
Het leek ons de moeite waard dit te memoreren, 

want daarmee is deze villa gered van mogelijk 
minder gewenste bestemmingen. Een kompliment 
aan het adres van de familie Jager voor hun 
voornemen t.a.v. deze villa vinden wij als 
Oud Ede in deze Zandloper dan ook beslist op 
zijn plaats. Daarom dat wij met vreugde over 
deze nieuwe bestemming van '' Bij Honck * niet 
onder stoelen of banken willen steken.......... 

Nieuwe leden van de Vereniging "Oud-Ede" 
  

Mw J. Gorkink-Meeuwissen, Zilkerduinweg 177, 2191 AK De Zilk 

J.S. van Zwam, Schaepmanstraat 16, 6702 AW Wageningen. 
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MALEN T JE … 

Ut is al weer een paor jaor geleje dat Jac. 
Gaozenbeek is heen gegaon En een paor maon- 
den terug is de vrouw van um gevolgd. Jac. 
Gaozenbeek het heel wat geschreev over de 
Veluwe, mer ok arg veul over het Ee van 
vrogger. De ouwere minse zulle zich nog wel 
zien smaokelukke verhaole herinnere. Mer 
wat noe ut aorige is, de erfgenaome van de 
familie Gaozenbeek hen een deel van de fo- 
to's over vrogger zowel van Ee as van de 
Veluwe an ut museum geschonke. Ut grootste 

deel uut ut archief is naor de gemeente ge- 
gaon, zodat al ut materiaal van Gaozenbeek 
hierdoor bewaard is gebleve. Ik had de re- 
daksie van de Zaandloper gezeid dat ik dit- 
maol zou overslaon, mer ik vond deze schen= 

king veur ut museum en de gemeente van zo=- 
veul belaang, dat ik docht dat ík daor wat 
over mos schrieve. Went as je ziet wat wij 
en de gemeente gekriege hen dan stao je 
daor beduusd vaan. En dan mot je wete dat 
die erfgenaome al een paor jaor helemaol 
in Amerika wonen. Ut was wel makkeluk dat 
die vrouw Hendriksen die minse een bietje 

kende. Ze is ok met hullie ut museum deur 
gegaon en ze waore glad beduusd van ut mu- 
seum. Ut was wel jammer dat Harreme en ik 
der gin mieter van konne verstaon, mer 
ik het zoveul der wel van begrepe dat ze 
blie waore dat ze de spulle van Gaozenbeek 
an ut museum koste geve. 
Een tweede rzaok waor Harreme en ik hard- 
stikke mee in onze schik zin is dat Ee wa- 
rempel een carillon het gekrege. Toe ik 
vrogger met Harreme de eier ín Barreveld 
naor de mart brocht, speulde daor ut caril- 
lon. Zoiets heurt bie ut daarp. En as je 
hier in Ee noe over de mart kuierde dan was 
ut een bietje een dooie boel. Vrogger het 
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Jan Versteeg dan ok een aksie gehouwe veur 
een carillon en Harre en ik hadde daor greig 
wat veur over. Het bleef toe echter bie de 
drie klokke veur ut luie. Ut was vaneiges 
aorig dat die weer terug waore went toe kos 
d'r weer worre geluid. Zondags veur de kark 
en bie de begraofenisse. De Duitsers hadde 
naomeluk in 1943 de ouwe klokke gestole. 
Mer hoe Jan Versteeg ok z'n best dee d'r 
kwam gien geld genog veur een carillon. 
En noe was ik Maondagmarrege op de mart -— 
Harreme-an ik kuiere as;ut weer een bietje 
liekt greig nog zo ees over de mart - en 
daor begos um elf uur ut carillon te speule. 
Ik had daor toch zo'n akelukke schik van dat 
ik veur de aorigheid - we drinke licht een 
bakkie koffie zo bij de mart - Harreme een 
braandewientje het laote drinke. En wij 
onderdehaand lusstere naor de klokke. Zo het 
Ee noe gelukkig ok wat ze neume een Zingende 
toren. We motte de minse die hier hun best veur 
hen gedaon dankbaar weze dat ze hier veur hen 
wille warreke en veural motte we dankbaar zien 
dat zoveul minse en bedrieve in Ee hier geld 
veur over hen gehad. De ouwe toren( een stuk 
geschiedenis van oud Ee) noe verbonden mit een 
stukje niee geschiedenis. De meuite weerd. 
Minse ik laot ut hier vandaog bie. As ik dit 
schrief zit Sinterklaos d'r an te komme en as 
jullie dit lese zal ut daorumtrent Kersemis 
zin. Ik wens jullie mee naomens Harreme goeie 
feestdaoge en veural ok een goed neit jaor. En 
zeurg d'r intusse veur dat je je goed waarm en 
dreug houdt in deze wintermaonde. Tot wederhey- 
rend ut volgend jaor naor ik hoop. De groete 
van Harreme en jullie 

MIENTJE uut ut museum. 

BYZONDERE SCHENKING. 

De erfgenamen van mevrouw L.Gazenbeek- Reeskamp hebben 
uit de nalatenschap, waarin zich het archief bevond 
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met o.m. dokumentatiemateriaal van wijlen de bekende 
schrijver Jac. Gazenbeek, het grootste deel beschik- 
baar gesteld aan de gemeente Ede en aan de Vereniging 
Oud Ede. 
In een gesprek met wethouder Aalbers waarbij Oud Ede 
vertegenwoordigd was door de heer E.‚ Hendriksen, werd 
dit materiaaal overgedragen. In het bezit van Oud Ede 
kwam o.m. de enorme fotokollektie, veel dia's en nega- 
tieven. Daar dit materiaal voornamelijk betrekking 
heeft op de Veluwe en vooral ook de naaste omgeving 
van Ede kan men zich voorstellen, dat de museumkom- 

missie met deze schenking zeer ingenomen is. Over het 
alleroudste materiaal o.m. de glasnegatieven is nog 
geen beslissing genomen. Het is niet uitgesloten dat 
ook dit ter beschikking komt van het museum. De voor- 
waarde die gesteld is, dat in onderling overleg met de 
gemeente eventueel dokumentatie of foto's met de ge- 

meente uitgewisseld zullen worden. Voorlopig vindt nu 
een inventarisatie plaats door de archivaris van de 
gemeente Ede, terwijl de museummedewerkers eveneens 
het beschikbare materiaal aan het inventariseren zijn. 

Men kan zich indenken dat het museum met deze schen- 
king zeer is verrijkt, omdat hierin veel fotomateriaal 
bevindt, betrekking hebbende op onze omgeving en van 
zaken die inmiddels verdwenen zijn. De erfgenamen, 

de heer en mevrouw Scarborough hebben een bezoek ge- 
bracht aan het museum en werden bij die gelegenheid 
namens het museumbestuur hartelijk bedankt voor deze 
fijne schenking. 
T.z.t. hoopt de museumkommissie op een en ander nog 
terug te komen. 

EDE HEEFT EEN CARILLON. 

In de oorlogsjaren werden de klokken uit de % 
toren van de Oude Kerk weggehaald door de 
Duitse bezetters, zoals uit vele torens en 
kerken. De eerste jaren na de bevrijding bleek 
het niet mogelijk de geldem bij elkaar te krij- 
gen voor nieuwe klokken. Toch bleef men dit als 
een sterk gemis voelen. Zo nam dan ook een klein 

  



comité onder leiding van dhr. Jan Versteeg Sr. 
en als penningmeester dhr. Henk van de Top het 
initiatief gelden bij elkaar te krijgen voor het 
plaatsen van drie nieuwe klokken ín de toren. 
Met grote voortvarendheid werkte men daaraan. Di- 

verse akties werden gehouden en mede door huis 
aan huis bezoek kwam men zover, dat men de klok= 

ken kon bestellen. Petit en Fritsen in Aarle- 
Rixtel kreeg opdracht de klokken te gieten. Toen 
ontstond tevens de gedachte om gelijktijdig een 
carillon in de toren te plaatsen, immers er was 
een ruime klokkenkamer beschikbaar die alleen 
maar werd gebruikt voor de drie luidklokken. Ak- 
tiviteiten in deze richting- met name dhr. Ver- 
steeg maakte zich hier sterk voor, zodat hij 

zelfs enige tijd de naam Jan Carillon droeg- 
leidden echter niet tot resultaat. De tijd was 
er kennelijk niet rijp voor en...de centjes 
klaarblijkelijk nog te schaars. De verdienste 
van het toenmalige comité is echter, dat men wel 
rekening hield met de mogelijkheid van een caril- 
lon, zodat de drie klokken, te beginnen met de 

laagste Es klok werden afgestemd om te dienen als 

basis voor een carillon. 

In 1968 tijdens de restauratie van de Oude Kerk 
kwam de gedachte aan een carillon opnieuw naar 
voren tijdens een buurtspraak van de buurt Ede- 
Veldhuizen. Men durfde het ook toen nog niet aan 
opnieuw te starten. Wel zag men kans aktie te 
voeren voor het kleine torentje op de kerk met de 

daarin geplaatste klok, die als z.g. papklok moest 
dienen. Elke avond om negen uur luidt dan ook dit 

klokje. 
Het moest tot 1980 duren alvorens de draad weer 
werd opgepakt. Een comité werd opgericht, bestaan- 

de uit de heren A. de Jonga, voorzitter, E. Hendrik- 
sen, penningmeester/sekretaris, Drs. E. Broekhuis, 

Dr. P. de Koning, J. van Zoelen en G.H. Ri jssemus. 
Hoewel met name van de zijde van B & W sterke aan- 

drang werd uitgeoefend de zaken snel ter hand te 
nemen, was het comité van mening dat de tijd nog 
niet rijp was gelet op de teruglopende economie. 

Wel besloot men alert te blijven. Sinds 1980 heeft 

ne   

O
O
R
D
E
N
 

Dt
 O

R 
OE
 O

r 
OP
 

OP
 O

R 
OP

 O
E 

O
R
P
 
DR
 O
E 

EE 
=
=
 ,



  

men dan ook regelmatig getracht gelden bij elkaar 

te krijgen, hetgeen in veel gevallen gelukte door- 

dat bij het gereedkomen van winkelcentra, maar ook 

bij jubilea of het in gebruik nemen van nieuwe ge- 

bouwen giften werden geschonken voor het doel een 

carillon te krijgen in de toren van de Oude Kerk. 

Helaas overleed de heer de Jonge 

die met zoveel animo de idee van een carillon 
mede had uitgedragen. Zijn plaats werd ingenomen 
door dhr. R.J. Elverding, eveneens afkomstig uit 
de kring van het Edese Bedrijfscontact, terwijl 

uit deze kring mede toetrad dhr. P.J.M. van Ste- 
kelenburg. Speciaal voor de publiciteitsaktivi- 

teiten nam bovendien mevr. L. Gijssen, hoofd van 
de afdeling voorlichting van de gemeente Ede, 
zitting in het comité, terwijl dhr. Chr. Olde 
Kanter het sekretariaat overnam. Het aldus uit- 
gebreide comité startte in juli 1986 met een 
sterk gerichte aktie, zowel bij het bedrijfsle- 
ven, de makelaars, notarissen enz. Bovendien 

werd een aktie onder de burgerij ingezet. Zo 
werden op een aantal dagen straatakties gevoerd 
waarbij een rijdende beiaard door de straten 
van Ede ging. Inmiddels had het comité met ge- 
bruikmaking van een adviescommissie van de 
Nederlandse Klokkens;elvereniging de twee Neder- 
landse klokkengieterijen nl. de fa. Eijsbouts in 
Asten en Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel in de 

gelegenheid gesteld een aanbieding te doen. De 
Koninklijke klokkengieterij Petit en Fritsen te 
Aarle-Rixtel kwam met de geschiktste aanbieding. 

Op basis hiervan werd de prijs van de klokken 
bepaald. Maar toen kwam het erop aan deze klok- 
ken te verkopen aan sponsors. Het comité had 
kennelijk de tijd van aktie goed ingeschat, 
want in tijd van nog geen negen maanden waren 
de klokken geplaatst maar bovendien ook zoveel 
giften binnengekomen uit de burgerij, dat men 
hoewel nog niet geheel financieel rond, de 
moed had het carillon te bestellen en de klok- 
kengieterij Petit en Fritsen opdracht te geven 
tot levering. Het was inmiddels april 1987 ge- 
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worden. Met een levertijd van een half jaar zou 
dus in oktober het carillon kunnen worden ge- 
plaatst. Een gelukkige omstandigheid was dat bij 
de restauratie van de toren in 1978 een tweetal 
balken voor alle zekerheid werden vervangen. Dit 
betekende dat de konstruktie van de toren er ge- 
heel op was berekend om een zwaar carillon te 
plaatsen. Een vooruitziende blik van het college 
van B & W; om hiervoor opdracht te geven in 1978. 
Inmiddels is het carillon bestaande uit 47 klok- 
ken gebouwd en kon het op 31 oktober j.l. worden 
overgedragen aan de gemeente Ede. Een tweetal 
beiaardiers werd benoemd nl. de heren Henry Groen 
uit Barneveld en Boudewijn Zwart uit Nijkerker- 
veen. Beurtelings spelen zij iedere maandagmorgen 
en zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. Bo- 
vendien speelt het carillon van 's morgens 9.00 
tot 's avonds 19.00 uur en op de koopavond ieder 
half uur een korte meledie. Het carillon betekent 
een verrijking, zoals men nu al kan konstateren, 
van de sfeer in het dorp. 
Het comitêdat zo ijverde voor het tot stand komen 

van deze beiaard in de toren van de oude Kerk 
heeft veel waardering voor alle medewerking welke 
men kreeg bij het financieren. Dit stukje nieuw- 
ste geschiedenis van Ede zal straks ook weer Oud 

Ede zijn. 

De inbreng van de zijde van Oud Ede in het 
comité was dan ook van betekenis. De voorzitter 
van Oud Ede de heer Drs. E. Broekhuis maakte 
van het begin af aan hiervan deel uit evenals 
onze oud-sekretaris dhr. E. Hendriksen en ons 
bestuurslid dhr. J. van Zoelen. 

Het was met enige trots dat voorzitter Elverding 

namens het carillon-comité zaterdagmiddag 31 ok- 

tober het carillon overdroeg aan de gemeente Ede. 

Loco burgemeester dhr. Alberts aanvaardde dit 
geschenk namens de gemeente met veel genoegen. De 
namen van Jan Versteeg Sr., de oorspronkelijke 
initiatiefnemer en van de helaas overleden burge- 
meester van Dijke werden daarbij speciaal genoemd 
als nauw betrokken bij het tot stand komen van 
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het carillon. De beide beïiaardiers lieten daarna 
horen hoe fraai het carillon klinkt. Het was een 
feestelijke gebeurtenis in ons dorpsleven. Teken 
ook dat overigens nu nog dit soort van initiatie- 
ven kans van slagen hebben.Een blijk van saamho- 
righeid in onze dorpsgemeenschap van nu dat pret- 
tig aandoet. 
De kosten van het carillon bedragen globaal f.250. 
000,--. De opbrengst van de ''verkoop'!' van de klok- 
ken aan de sponsors was f. 205.000,--, terwijl 
aan giften uit de burgerij werd ontvangen f.35.000.- 
Voor het bedrag dat nog ontbreekt wordt op 14 de- 
cember a.s. een benefiet concert gegeven in de 
Reehorst, door de Koninklijke Militaire Kapel, een 
bijdrage en blijk van sympathie voor het doel van 
de zijde van het Garnizoen Ede, derhalve speciaal 
aangeboden door Defensie. 

Schenkingen in 1987. t/m oktober). 

Uniformen D.G.G.D., Dhr. C.P.M. Vaessen, Ede. 
Kleding en uniformen D.G.G.D. Ede. 
schilderstukken t.w. v. Heeckerenlaan, toen nog bospad, 
Bezuidenhout, Eikelakker, Moosder Tra, Slagsteeg Ben- 
nekom, Dhr. A. Kranenburg Ede. 
Gedeeltelijke oude inventaris van de Bedrijfszelfbe- 
scherming Gemeente Ede, Gem. Ede. 
Historische foto's, dhr. D. de Nooy. 
Knijpkat, dhr. T.E. Slot, Ede. 
Handwerken, wasbord en borstel, zakketel, Mevr. 
W. Gaasbeek=- Weyland, Ede. 
Oude kwitanties, recu's, stortingsbewijzen e.d., 
dhr. B, Hendriksen, Ede. 
Schoenmakersnaaimachine, dhr. Jansen, Ede. 
Textiel, Mw. H.W.Willemsen, Ede. 
Koffer met tabaksbladeren uit 40-45, dhr. E. Westerik, 
Ede. 
Miníischaaf je, dhr. D. Navest, Ede. 
Vlegel, wan, Fam. Gazenbeek, Lunteren. 
Babycape, J. van Scharrenburg, Ede. 
Textiel, Mevr. Schipper- Hey, Ede. 
Ingelijste plaat, mevr. Alderslien, Ede. 
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Kussenkast en kistje, foto's e.d., mevr. A.M.Opschoor- 
Dickhorst, Rotterdam. 

Tekening oude brandweerkazerne, getekend door mevr. 
Roelofs, dhr. C. Brons, Ede. 

Wandkleed, broodschaal en waszak, Dhr. Scheffers, Ede. 
Diverse huishoudelijke artikelen, Mw. Keulen- v.d. 
Waal , Wageningen. 
Herinneringsvaantjes,dhr.C.Plate, Almere. 

Tafelhandboormachine en petroleumkan, dhr. van Beek, 
Ede. 
Loodgietersgereedschappen, mevr. Buitenhek, Pijnacker. 
Bakkerij=artikelen, bakkerij Adams, Ede. 
Scheermessen, brillen e.d., mevr. M.de Witt-Schoonberg, 

Ede. 
3 hektoliter ton, vleesmolen, dhr. G.Hendriks, Ede. 

323 pagina's pasfoto's met namenlijst, dhr.A.M.C. Hart- 
gers, Apeldoorn. 

Talloze foto's en fotomateriaal, Jac. Gazenbeek, Ede. 
Daarnaast een groot aantal artikelen van onze vaste 
schenkster Mevr. R.J.Rolandus Hagedoorn, Ede. 

In bruikleen van de heer H. Verhaaff, opgesteld in een 
vitrine in het museum zijn zelf vervaardigde pronkstuk- 
ken t.w. Gelderse boerenwagen, Hollandse kaaswagen, 
Zeeuwse boerenwagen, Friese hooiwagen, Mallejan uit 
Wekerom, Kipkar en een melkkar. 

Zinken teil, mevr. E. Hendriksen-Hooft, Ede, 

Uniformpet, dito met Gemeentewapen, overhemden en 

epauletten plus een kostuum, dhr. G.van Bruggen,Ede. 

Onze biblitheek is dit jaar uitgebreid met de 

volgende boeken: 

Met beide handen. 

Van woelingen en samenspraak, le druk. 

50 jaar Marnix College. 
In en om de grutterij. 

Ratten, muizen, mensen. 

Van boerde-ij tot boerderij. 

Kant. 

Kashmirshawls en geweven Europese imitaties. 

Driehonderd jaar Meijer. 

Grenzeloze Veluwe.



  

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. 

    
Eigen showroom. 

VAN DIJK … 
INTERIEUR 

VERZORGING 
ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 

  

Ook dit project, 
museum Oud Ede, is 

verzorgd door: 
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Mannen durven steeds mêer | 

in mode. Maar mannen 

| willen vóór alles: zekerheid. 

De zekerheid van topkwali- 

teit. De zekerheid van een | 

topmerk, dus. 

Voor een internationaal modeprogramma 
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DRUKWERK 
Periodieken, jaarverslagen, taschriften, 
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. 

  

deeg le 
En ee Eer nie oee, 

Boarn pig 
eter 

tn 

Psn 
erernsenera neee 
Bee 

vesnsnsdateran en 
valenta ketsen eha. 

  n um ee Ni ne ne ee 

Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede, Tel. 08380-79122 

   



GE ek Ak Alt AE Aat LE at AE ANAE 

  
EEN STUKJE OUD EDE BLIJFT BEWAARD. 

  

Boerderij De oude Hofstede blijft gelukkig voor Ede 
bewaard. a 
In 1988 hoopt men dan een kinderboerderij te hebben, 
waarvoor wethouder Stellingwerf op 3 oktober j.l. 
het startsein voor de werkzaamheden om deze kinder=- 

boerderij te realiseren heeft gegeven. 
Vele vrijwilligers zetten zich in voor deze goede 
zaak t.g.v. de Edese bevolking. 
Mocht u de Stichting '' de Oude Hofstede "' willen 
steunen, dan kunt u voor slechts f. 10.-- per jaar 
donateur of donatrice worden. U ontvangt dan tevens 
het informatieblad van de kinderboerderij. 
U kunt zich opgeven bij dhr. B.L.A.N. Frederiks, 

Jan Vermeerstraat 81 te Ede, telefoon:08380-32033. 

1/
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De "Oude Hofstede" omstreeks 1970 

Het pand links is inmiddels verdwenen. 

Oud Ede en de Lunterense kadastrale atlas 1832. 

Op 17 november 1983 ontving dhr. D. de Nooy als 
voorzitter van de vereniging Oud Ede de heren 
M.A. de Vos van Oud Bennekom en Dr. P.Hoekstra 

van Oud Lunteren. Men wilde luisteren naar wat 
Dr. J.F. van Oosten Slingeland zou gaan ver- 
tellen over de wens de kadastrale kaarten van 
de provincie Gelderland uit de periode 1830- 
1840 opnieuw uit te geven. Ondergetekende 
mocht ter notulering van het besprokene aanwe- 

zig zijn. 

Met verve kweet de heer van Oosten Slingeland 

zich van zijn taak. 

De betekenis van deze atlas voor instellingen 

op historisch gebied, voor scholen en biblio- 

theken, zelfs het in deze tijd te voeren over 

heidsbeleid betrok hij in zijn betoog. Het ter 

inzage komen van deze oudste in Gelderland ge- 

dane kadastrale opmetingen moest, naar zijn 

gedachte, een doel worden voor de Gelderse



historische verenigingen in het belang van het 
historisch onderzoek. 
De hobby van de heer van Oosten Slingeland 
groeide uit tot een stichting, die tegenwoor- 
dig in provinciaal verband haar werk doet. 
Wanneer in het gebied van de gemeente Ede met 
dit werk begonnen zou worden, zou men zeker 
met betrekking tot het voorbereidende werk 
een beroep moeten doen op een groep vrijwil- 
ligers. In het gehouden verhaal ging de heer 
van Oosten Slingeland ervan uit, dat dergelijke 
vrijwilligers in een historische vereniging 
aanwezig zijn. Speciaal kwam in het gehouden 
betoog naar voren het werk dat op dit gebied 
door de Edenaar dhr. G.A. Ossekoppele werd 
gedaan. Van het gebied van de gemeente Ede 
zouden een 80-tal kaarten gemaakt moeten wor- 
den. Ervan uitgaande, dat van elk hiervan een 
honderdtal gedrukt zou worden, betekende dit, 
dat de te maken kosten zouden liggen tussen 
de 60.000 en 65.000 gulden. Hoe groter de op- 
laag, hoe lager de kosten per exemplaar zou- 
den zijn. Als voornaamste knelpunt in de 
realisatie van het plan kwamen juist deze te 
maken kosten naar voren. Tijdens de diskussie 
werd in dit verband gewezen op de mogelijkheid 
in te spelen op de achterban: de leden van de 
verschillende historische verenigingen, de 
_ Vrienden van Oud Ede '' en wellicht het 
plaatselijke bedrijfsleven. Hij bracht verder 
naar voren, dat de gemeente, de provincie en 
zelfs vaak het Rijk vaak wegen weten, die het 
pad dat een groep enthousiaste onderzoekers van 
het regionale verleden moet gaan, kunnen effe- 
nen. 

Vier jaar later heeft Lunteren als eerste in 
de gemeente Ede en als vijfde in Gelderland 
haar werkzaamheden gepresenteerd. 
In de galerie '' Aan de Kippenlijn '' mocht op 
16 september loco- burgemeester Alberts het 
eerste exemplaar van deze kadastrale atlas 
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in ontvangst nemen van de heer H.Heiligen- 
berg, voorzitter van de stichting Werkgroep 
Kadastrale Atlas Gelderland. 

De oud-voorzitter en huidig ere-lid van 

t Oud-Lunteren '', de heer Hoekstra, was als 

animator en niet minder als uitvoerder van 
het geheel, hierbij aanwezig. 
In de jongste uitgave van ''Bij de Amse Pomp'', 

het blad van de vereniging Oud Lunteren, 
wordt uitvoerig vermeld hoe mede met behulp 

van enkele in de omgeving werkzame bedrijven 
dit werk voltooid kon worden. 
De atlas bestaat uit een 22-tal kaarten, met 

daarbij vermelding van de namen van de gqrond- 
eigenaren in deze streek en de verdere gege- 

vens van landerijen. Het geheel wordt gecom- 

pleteerd met een doorwrochte tekst met be- 
trekking tot het in deze kadastrale atlas 
gepresenteerde. 
In Lunteren is deze kadastrale atlas te koop 

voor 60 gulden. Leden van de vereniging 
Oud Lunteren kunnen echter ervaren hoe heil- 

zaam het is lid van deze historische vereni- 

ging te zijn; van hen wordt bij aanschaf niet 

meer dan 45 qulden gevraagd. Met de 35 qul- 
den die zij hiermee verdienen kunnen zij 35 

jaar het lidmaatschap van hun historische 

vereniging betalen. Als lid van de vereniging 
Oud Lunteren heb ík van deze gelegenheid ge- 
bruik gemaakt. 

Naar verluid is men in Bennekom met betrek- 

king tot haar kadastrale atlas ook op de 

goede weg. Een oriënterend gesprek in Edes 

historisch bolwerk Oud Ede zou eveneens een 

dergelijk prijzenswaardig slot kunnen hebben, 

op grond van de aanwezige interesse voor het 

verleden van het eigen woongebied en bereid- 

heid zich in te zetten voor het welslagen van 

dit projekt. 

  

  

J. Nijdam.



  

  

  EN 

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 
            deed 
  

  

  

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 
de 

buitenwerk, sauswerk, sierpleister, sigmulto, behangwerk 

en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

  naar. 

JANSEN 

Bettekamp 13 EDE 

Telefoon: 16308   
   


