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De aankomst van die robuuste stoomlocomotief bij het station Ede- 
Centrum bood een prachtige aanblik. Het is gemakkelijk te begrijpen 
dat er grote belangstelling bestond voor het ”mobiel monument”, dat — 
met even bejaarde wagons achter zich — enkele malen de verbinding 
tussen Ede en Amersfoort onderhield. Dat gebeurde bij gelegenheid van 
de Landelijke Open Monumentendag (waarover nog wat meer in deze 
Zandloper.) We mogen in bovenstaande foto van R. Honhotf ook enige 
symboliek zien: met z’n allen stomen we weldra een nieuw jaar binnen. 
En dan maar weer met volle kracht vooruit. Het bestuur van Oud-Ede, 
de medewerkers van het Historisch Museum Ede en de redactie van de 
Zandloper wensen een ieder van harte die kracht toe. 
t Allerbeste voor '92. 
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de lekkerste winkel van Ede 
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Autolakken “ Bezorgen 

Draadmateriaal gratis 

Gereedschap Hout Board Triplex 

Verf Wandplaten Schroten 
IJzerwaren Wandweefsel 

Dit alles natuurlijk bij 

DOE-HET-ZELF MARKT 
ELBERT JANSEN V/H DE NOOY 

KOLKAKKERWEG 65 - 67 — EDE - TEL. 08380 - 11680 

* Wij geven u een deskundig advies
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Aan de leden 

Met het vullen van deze laatste editie van 1991 heeft de redactie 
van de Zandloper het met zo moeilijk gehad. Er was dit keer 
ymmers een redelijk nieuwsaanbod. Bi alle berichten was er ook 
góed mieuws. Zoals dat over het oprichten van de Stichting 
Vrenden van de Veremiging Oud-Ede, een ”club”’ waar we de 
komende jaren veel van verwachten — en miet alleen in materiëel 
opzicht. 
By de afbouw van ons museumplan kregen we een flinke gelde- 
lyke myecte van de Rotaryclub Ede-Hoekelum. Dit betrof 
de opbrengst van een zeer geslaagde veiling ten bate van het 
Historisch Museum Ede. Ook was er een gift van de buurt 
Ede-Veldhuizen. Tijdens de buurtspraak stemden de geërfden 
ermee in dwizend gulden over te maken voor het inrichten van 
een vitrine over de buurt. 
Dankbaar en welgemoed gaan we verder. Hebben we ons de 
laatste jaren vrijwel geheel moeten concentreren op het museum, 
nu komt daarin in zoverre een keer dat we ook meer aandacht 
kunnen geven aan andere zaken. De leden zullen dat merken. 

Het Bestuur. 

* Het dagelijks bestuur van de Vereniging Oud-Ede wordt gevormd door de heer F. van Beek, voorzitter, 
mevrouw H.À. Blaauw-De Wit, secretaris (Beatrixlaan 14, 6713 PS Ede, tel. 08380-11584) en de heer 
J.M. v.d. Berg, penningmeester. De contributie bedraagt f 20,— per jaar, te storten op giro 353.42.68 
van penningmeester Vereniging Oud-Ede te Ede. 

Het Historisch Museum Ede, Museumplein 7 te Ede (tel. 08380-19554) is open ’s middags van twee tot 
vijf uur (op zondag tot vier uur), doch op maandagen is het gesloten. 

De redactie van De Zandloper bestaat uit de heren S.J. Ouwendijk, J.W. Top, Auke Cloo (eind- 
redacteur) en G.W. Onderstal. Kopij te zenden aan het secretariaat van Oud Ede (zie hierboven). 
Produktie: Drukkerij Frouws te Ede. 

 



  

Museumberichten 

Bezoek 
Uit de bezoekcijters blijkt dat het Historisch Museum Ede meer in de belangstelling komt 
te staan. Dat is hoopgevend voor het bestuur van Oud-Ede, maar vooral voor de vele vrij- 
willigers die een massa tijd in het museum investeren. Het zou aardig zijn als de leden eens 
wat vaker een kijkje kwamen nemen en dan andere geïnteresseerden meenamen. Gedeelde 
belangstelling is dubbele belangstelling, zeggen we maar. 

Waardering 
Uit waardering voor de geleverde inspanning heeft het bestuur de vrijwilligers een avond 
aangeboden. Een medewerker van het Informatiecentrum voor Volkscultuur uit Utrecht 
sprak er over folkloristische gebruiken rond feesten in het donkere jaargetijde. 

Planning 
Het aantal thema-exposities zal de komende tijd uitgebreid worden. In verband met een 
goede planning wil het bestuur graag uit de ledenkring suggesties met betrekking tot moge- 
lijke onderwerpen ontvangen. Men kan hierover tijdens de museumuren ook bellen met 
mevrouw Groen. 

Catalogus 
Een buitenstaander zou het niet zeggen, maar in het museum heerst veel activiteit. 
Zo vergaren nijvere handen en hoofden er gegevens ten behoeve van een alfabetisch-lexico- 
grafische catalogus van aanwezige boeken en documenten. Een deksels karwei, maar men 
klaart het wèl. 

Handleiding 
Most welcome, dear visitors. Engelstalige bezoekers krijgen voortaan bij het betreden van 
ons museum een eenvoudig gidsje in hun eigen taal. Dat maakt hun rondwandeling ”a lot 
more pleasant”. 

Veiligheid 
Uit overwegingen van veiligheid is de zogenaamde schaduwadministratie van de museum- 
voorwerpen voor een belangrijk gedeelte ondergebracht bij de SNS Bank hier in Ede. 

Eindfase 
De verbouwing van het museum nadert tot oneindige opluchting van het bestuur de eind- 
fase. Het draaide nu eenmaal om de benodigde geldmiddelen. Wat dat betreft is het beeld 
niet zo somber (meer) en we zullen het beleven dat het Historisch Museum Ede er van bin- 
nen uit komt te zien precies zoals de bestuursleden het lange tijd slechts hebben kunnen 
dromen … … 

Cadeau-suggesties voor de feestdagen 

Ook voor een leuk geschenk kan men terecht in het Historisch Museum Ede. Wat te zeggen 
bijvoorbeeld van die prachtige poster van een echte stoomlocomotief? Er ligt een kalender 
met platen van oude boerderijen. De kerk in ’t midden is nog steeds te koop en verder kan 
een keus worden gemaakt uit tal van reproducties. Rijk wordt het museum niet van deze 
“winkel”, want alles gaat tegen schappelijke prijs over de balie. Een origineel cadeau is ook 
een lidmaatschap van de Vereniging Oud-Ede. Voor maar twee tientjes kan men iemand 
voor een heel jaar gelukkig maken. Dit zijn nu van die dingen die de vriendschap onder- 
houden.



  

Prachtige handreiking van Rotaryclub 

“U hebt ons geweldig geholpen!”. 
Met die kernachtige volzin sloot voorzitter 
F. van Beek van de Vereniging Oud-Ede 
zijn dankwoord af. Even daarvoor was 
hem, tijdens een korte bijeenkomst op 4 
november in Buitenzorg, meegedeeld dat 
zijn vereniging vijftienduizend gulden rij- 
ker was geworden — het resultaat van een 
veiling die was georganiseerd door de 
Rotaryclub Ede-Hoekelum. De voorzitter 
van de Rotarians, de heer J.C. Riemers- 
ma, gaf een schets van de actie die zijn 
club had gevoerd. Het was bekend dat 
Oud-Ede voor de verwezenlijking van 
haar museumplannen meer geld nodig 
had dan van overheidswege was aange- 
reikt. Binnen de club werd geopperd een 
poging te ondernemen de vereniging bij 
de verdere inrichting van het museum te 
steunen. Voor de verkrijging van een geld- 
som had men gekozen voor een veiling- 
project en het succes had zelfs de Rota- 
rians overrompeld. De heer Van Beek zei 
de voorbeeldige medewerking van de 
Rotaryclub op hoge prijs te stellen. De 

laatste jaren heeft Oud-Ede veel energie 
gestoken in het museum. Voor de noodza- 
kelijke verbouwing kon de vereniging 
rekenen op financiële steun van de over- 
heid, maar ten aanzien van de herinrich- 
ung gold dat slechts zeer ten dele. Hier- 
door was het bestuur goeddeels afhanke- 
lijk van initiatieven van particulieren en 
bedrijven. 
„t Loopt goed”, verklaarde de voorzitter, 
vooral als we een bijdrage als nu van deze 
club in ontvangst mogen nemen. Zonder u 
was het niet gelukt het restant van de 
benodigde som bij elkaar te krijgen. We 
hopen nu met verdere steun van de pro- 
vincie aan de eindfase van de herinrichting 
te kunnen beginnen. We zijn uitermate 
trots op dit museum en willen graag het 
Edese bedrijfsleven uitnodigen er ook 
gebruik van te maken; men kan bij ons wel 
wat organiseren en bovendien kan men 
het museum aan bezoekende relaties laten 
zien. Nogmaals: onze hartelijke dank voor 
uw geweldige steun”. 

  
 



  

  

Uw hele nieuwe garderobe samen- 
stellen in één zaak. Omdat alles er is 
en… alles perfekt is ! 

VAN DE WEERD 
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erkrijgbaar bij Eigen showroom. 
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Focus op medewerker Hartgers 

Op een herfstachtige middag belden we op 
het tijdelijk adres aan van het echtpaar 
J.G. Hartgers dat in verband met renova- 
tie van de woning voor enige tijd in een 
flatgebouw moest bivakeren. We raakten 
met de heer des huizes al gauw in gesprek 
over zijn werk voor Oud-Ede. Het was 
voor ons een openbaring. Hier was een 
man aan het woord die met hart en ziel 
verpand is aan alles wat met de vereniging 
te maken heeft. Zijn activiteiten dateren 
van 1957, toen penningmeester Dijkstra 
van Oud-Ede hem verzocht enkele bijzon- 
dere straat (gas)lantaarns van de schroot- 
hoop te redden. De chef van de Edese gas- 
fabriek, de heer Van der Kaa, was na een 
telefoontje van burgemeester Oldenhof 
(zo ging dat toen nog …) bereid de lan- 
taarns af te staan. Na een geslaagde restau- 
ratie staan ze te pronk naast en tegenover 
het Historisch Museum Ede. 
Hartgers begon indertijd met het fotogra- 
feren van historische plaatsen in Ede. In 
de loop der jaren heeft hij een privé-verza- 
meling van zo’n tweeduizend dia’s opge- 
bouwd, een collectie die hem in staat 
stelde vertoningen te houden, o.m. voor 
de leden van Oud-Ede. Voordat het 
museum in het voormalige NS-station 
Ede-Centrum werd gehuisvest, hielp 
Hartgers met de verbouwing. Hij kreeg 
hulp van enthousiaste leerlingen van het 
Marnix College. 
In 1977 overleed mevrouw Aafje van der 
Craats die van de oprichting van Oud-Ede 
af de ansichten- en fotoverzameling in 
beheer had gehad. Na het overbrengen 
van de collectie naar het museum ont- 
fermde het echtpaar Jansen zich erover. 
Het lukte echter niet tot een sluitend 
opbergsysteem te komen. In 1979 kweet 
de heer Hartgers zich van de taak, eerst 
met hulp van mevrouw J. de Groot, 
daarna in Z'n eentje. Voor het ordenen van 
het materiaal paste hij een zorgvuldig uit- 
gekiend systeem toe. Na inschrijving in 
een fotoboek werd een beschrijving 
gemaakt van de opnamen, een omvangrijk 
werk dat ook nu nog door Hartgers wordt 
gedaan. Via de Zandloper werd acht jaar 
geleden een vrijwilliger gevraagd voor het 
aanleggen van een dia-verzameling voor 
het museum. Na enige aarzeling heeft 

  
Hartgers zich ook voor dat karwei laten 
strikken. Hij kon hierbij goed aansluiting 
vinden bij zijn eigen collectie. Voor de 
openstelling van het museum was Hart- 
gers twee dagen per week te vinden op de 
bovenverdieping, waar veel materiaal was 
opgeslagen. Tegenwoordig is hij elke vrij- 
dag in het museum. Uitsluitend op die dag 
kunnen foto’s worden geleend, een werk- 
wijze die voorkomt dat er foto’s verdwij- 
nen. Sinds kort heeft onze foto-specialist 
assistentie van de heer G. Jansen. Voor de 
voortgang van het werk is dat — mede gelet 
op de leeftijd van Hartgers — erg belang- 
rijk. 
De tydelijke werkkamer van Hartgers 
vonden we vol archiefdozen met (natuur- 
lijk) foto’s en dia’s, historische boeken en 
albums met krantenartikelen. Het dui- 
zelde ons even bij het aanhoren van het- 
geen de man uit de losse hand over Edes 
verleden wist te vertellen. Daar had hij 
geen aantekening of boek voor nodig. Zijn 
belangstelling voor de plaatselijke historie 
is feitelijk gewekt door zijn schoonvader, 
die bestuurslid was van Oud-Bennekom 
en veel publiceerde onder het pseudoniem 
Gaart Derk. 
We konden nog wel uren praten met Hart- 
gers, de gedreven museum-medewerker, 
en het werk dat hem intens beheerst. Na 
het gesprek realiseerden we ons hoeveel 
zo'n man betekent voor een vereniging als 
Oud-Ede. 

G.W.O0. 

 



De Kernhemmerveldjes 

Wie vanaf de oude rijksweg de Kernhem- 
seweg (voorheen Lunterseweg) oprijdt, 
passeert aan de rechterkant de oude boer- 
derij Engelenhoven. Pal daarachter begint 
het Ypersewegje, een zandweggetje met 
oude beukenbomen (1732) dat naar het 
Edesebos voert. Links van deze weg ligt 
een uitgegraven gedeelte dat nu beplant is 
met loofhout. Omstreeks 1800 was dit een 
vlak heideterrein, in eigendom bij de 
buurt Ede-Veldhuizen. 
Toen in 1802 de graaf van Wassenaar 
besloot de grachten van het afgebroken 
kasteel van Kernhem te dempen, deed 
zich het probleem voor dat hij niet het 
daarvoor benodigde zand had. Daarom 
vroeg hij het buurtbestuur zand beschik- 

baar te stellen, graag zo dicht mogelijk bij 
het kasteel. De buurt stemde erin toe dat 
het zand op het voormelde terrein werd 
afgegraven, echter onder voorwaarde dat 
het met plaggen moest worden afgedekt 
om zandverstuiving tegen te gaan. De 
graaf mocht zelf bepalen wat het zand hem 
waard was. Hij voldeed de somma van 30 
gulden, hetgeen in deze tijd een bedrag 
met drie nullen zou zijn. Enige jaren later 
kocht de graaf het gehele perceel van de 
buurt en thans behoort het nog steeds bij 
het landgoed Kernhem. Het is dus niet 
verwonderlijk dat ’t stuk de naam kreeg 
van de Kernhemmerveldjes. 

G.A. Ossenkoppele 

    

Niet weggooien alsjeblieft 

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen heeft het 100-jarig bestaan in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam gevierd met een expositie van honderd zeer bijzondere archiefstukken. 
Deze brachten duizend jaar vaderlandse geschiedenis in beeld. We hebben begrepen dat de 
expositie door een druk bezoek gekenmerkt is. Dat is prima, vooral omdat daar werd gewe- 
zen op de noodzaak archiefstukken zorgvuldig te bewaren. 
Journalisten die wordt gevraagd gedenkboeken te schrijven bij gelegenheid van het zoveel- 
jarig bestaan van een bedrijf of een vereniging, worden meestal voor een onmogelijke taak 
gesteld. Het ontbreekt in negen van de tien gevallen aan een behoorlijk archief. Er blijft dan 
niets anders over dan te trachten gepensioneerde lieden of vroegere bestuursleden uit te 
horen. Maar niet iedereen heeft een sterk geheugen. 
Dat heeft wel een deugdelijk archief. Oude brieven, notulen, aantekeningen en foto’s lie- 
gen noch fantaseren. Daarom mag men die —in het algemeen gesproken — nooit weggooien. 
Dan maar liever aanbieden bijvoorbeeld aan het Historisch Museum Ede. 

eigentijds 
in drukwerk 
drukker) frouws bw 

Stationsweg 38 - Postbus 11-6710 BA Ede Telefoon 08380-14955 

  

   
    

    

   

  

    
  

    



  
  

  
De Landelijke Open Monumentendag (14 september) is voor Oud-Ede zonder meer 
succesvol gebleken. Ongeveer 350 personen hebben het museum bezocht en dat is natuur- 
lijk heel wat meer dan op een ’normale” bezoekdag. Ook de naaste omgeving van het 
museum kwam figuurlijk gesproken weer eens in de schijnwerpers te staan, mede door het 
komen en gaan van de stoomtrein en de medewerking van de volksdansgroep Lunthari. 
Van dit gezelschap maakte R. Honhoff een foto, net als van het kwartet hierboven. 
Dit zijn van links naar rechts mevrouw B.T. Groen (bestuurslid), de heer J.J.C. van der Pol 
(voorzitter monumentencommissie), mevrouw W.B.A.G. Jager (oud-bestuurslid) en 
wethouder drs J.J. Modder die door zijn aanwezigheid het begin van Monumentendag een 
officieel cachet gaf. 
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Geen project 

of kantoor 
is ons te groot! 

En geen winkel 
te klein! 
Wij zijn gespecialiseerd om projecten- 
kantoren en winkels snel en vakkundig 
van elke gewenste vloerbedekking en/of 
gordijnen te voorzien. 
Eigen gordijnen-atelier en meubel- Eigen showroom. 
stoffeerderij. 

Ook dit project, VAN D J K B.V. 

museum Oud Ede, is 
verzorgd door: | men 

ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 

  

  
   

  

  

VAN DE WEERD 
a SHIOB 

Mannen durven steeds meêr 
in mode. Maar mannen 
willen vóór alles: zekerheid. 

De zekerheid van topkwali- 
teit. De zekerheid van een 

topmerk, dus. 

  

    

Voor een internationaal modeprogramma 

  

 



  

Inventarisatie boerenerven en -tuinen 

De afdeling Gemeente Ede van de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 
Plantkunde (KMTP) verzoekt ons de 
lezers van de Zandloper te wijzen op de 
thans aan de gang zijnde inventarisatie van 
karakteristieke boerenerven en boerentui- 
nen. Het gaat vooral om het vastleggen 
van historische gegevens. De inventarisa- 
tie wordt verricht door de werkgroep Boe- 
renerven van de Nationale Contactcom- 
missie Monumentenbescherming. Ons 
land heeft een grote verscheidenheid aan 
typen boerentuinen gekend, minstens 
zoveel als er boerderijtypen zijn. De erven 
en tuinen maakten in de afgelopen decen- 
nia plaats voor moderne erven. Veel 

"En ik mis jullie … 
In het juninummer van de Zandloper trof 
ik een sympathiek aan mijn persoon 
gericht stukje. Ik heb dit zeer gewaar- 
deerd. Als de redactie van het blad zegt 
mij te missen, wil ik dat graag omdraaien. 
Ik mis niet alleen de redactie, maar ook de 
besturen van Oud-Ede en de Marktver- 
eniging. In het bijzonder mis ik mijn werk 
in en voor de Kunstcommissie van deze 
gemeente. Maar ja, ik moet me realiseren 
dat ik de zevenug gepasseerd ben en dat 
mijn gezondheid bepaald niet optimaal 1s. 
Verder moet ik nog iets rechtzetten. Men 
dacht dat ik de auteur was van ”Mientje”. 
Het is echter zo dat Elly die rubriek 
schreef, terwijl ik dat dan vertaalde. Ere 
wie ere toekomt. Ik zoek naar een moge- 
lijkheid mijn kennis van het dialect te ”ge- 
bruuken”, ook voor de Zandloper. 

Egbert Hendriksen. 

onderdelen van het traditionele boerenerf 
hebben hun functie verloren en hoe vaak 
niet is het erf veranderd om bedrijfsvoe- 
ring aan te passen aan nieuwe landbouw- 
kundige eisen. Het gaat nu om het volgen- 
de. De eerderbedoelde werkgroep wil 
graag in contact komen met mensen die uit 
herinnering of anderszins een plattegrond 
van een vooroorlogs boerenerf met tuin 
kunnen tekenen. Vermelding van speci- 
fieke details zijn uiterst welkom. De teke- 
ning kan gestuurd worden aan de Werk- 
groep Boerenerven van de NCM, St. 
Anthoniesbreestraat 69, 1011 HB 
Amsterdam. In de linkerbovenhoek van 

de envelop het woord Boerenerf schrijven. 

Een letter 

De heer J.J. Boeve, auteur van de bijdra- 
gen over burgemeester Van Borssele, 
heeft in het tweede stukje M. van Eden 
bedoeld, met een n dus. 

Eeststeen 

Op een vergadering van Oud-Ede vroeg 
iemand aandacht voor een wat vreemde 
steen met uithollingen. Waarvoor zou die 
gediend kunnen hebben, luidde de vraag. 
Het is vermoedelijk een zogenaamde eest- 
steen geweest. In Bijdragen en Medede- 
lingen van het Openluchtmuseum (editie 
1989-2) staat een artikel over eeststenen. 
Ze werden vroeger gebruikt voor het leg- 
gen van droogovens en droogvloeren. Ook 
in brouwerijen werd de eeststeen veel 
gebruikt. Wil men nadere informatie, dan 
kan men mevrouw Groen in ons museum 
bellen (tel. 19554). 

 



Een ander museum: 

Oudheidkamer Oud-Lunteren 

Het pand waarin de Oudheidkamer van de 
Vereniging Oud-Lunteren is gevestigd — 
Dorpsstraat 55 — ademt een rustige sfeer. 
Dat was ook precies de opzet, aldus de 
vroegere voorzitter dr P. Hoekstra, die tij- 
dens ons bezoek aan de oudheidkamer 
toevallig aanwezig was. De inrichting van 
het geheel heeft nog een voorlopig karak- 
ter, maar dat neemt niet weg dat een 
bezoek zeker de moeite waard is. Dat Lun- 
teren van oudsher een boerendorp is 
geweest, komt in de oudheidkamer duide- 
lijk tot uitdrukking. Zo springt bij bin- 
nenkomst een prachtige maquette van de 
(helaas verdwenen) boerderij Klein 
Hazendonk in het oog. Opvallend is ook 
het kaartje van Lunteren met afbeeldingen 
van 22 boerderijen. Uiteraard, zijn we 
geneigd te zeggen, vindt men in de oud- 
heidkamer ook een groot aantal antieke 
voorwerpen die herinneren aan het boe- 
renleven van weleer. Menige Lunteraan 
heeft vroeger te maken gehad met een 
notaris, zoals Van den Ham, Wilbrink en 
Dinger. Eerstgenoemde heeft zelfs inter- 

nationaal bekendheid verworven door de 
appelrassen die hij teelde: de notarisappel., 
de Lunterse pippeling, de limoenappel. 
Het zijn eigenlijk nog steeds befaamde 
rassen. De heer Hoekstra vertelde ons dat 
er plannen bestaan een stijlkamer in te 
richten, maar daarvoor ontbreken op het 
ogenblik de financiën. Het gaat de actieve 
vereniging overigens goed. Men beschikt 
nu dus over een oudheidkamer en verder 
Is in de loop der jaren een omvangrijke 
fotocollectie opgebouwd. Het ledenaantal 
stuygt boven de vijfhonderd uit en groeit 
nog steeds. Onder auspicien van de Ver- 
eniging Oud-Lunteren is niet zo lang gele- 
den het boekje “Oud Lunteren in de klas” 
uitgegeven, samengesteld door de heren 
Hoekstra en Van de Weerd. Dit makkelijk 
leesbare boekje telt 42 pagina’s en is voor- 
zien van veel foto’s. De oplage is beperkt, 
zodat men zich moet haasten dit boekje 
voor slechts vijf gulden te kopen in de 
Oudheidkamer. Deze is open op maandag 
tot en met vrijdag tussen half een een half 
vijf. De toegang is grats. 

1.W.T. 
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De vrienden van Oud-Ede 

Al een aantal jaren bestond bij een drietal 
Edenaren, de heren Kok, Rijsemus en 
Hendriksen, de wens om middels een 
vriendenkring de Vereniging Oud-Ede 
daadwerkelijk steun te verlenen. Het ont- 
brak echter hoofdzakelijk aan de middelen 
om dat te concretiseren. Toen uiteindelijk 
de verbouwing van het museum gestalte 
begon te krijgen, raakte de oprichting van 
een vriendenkring in een stroomversnel- 
ling. Er werd naarstig gezocht naar mede- 
standers. Ze werden tenslotte gevonden 
binnen de Stuchting Kleuteronderwijs 
Ede. Deze instelling werd bereid gevon- 
den deel te nemen in een nieuw te vormen 
Stuchting Vrienden van Oud-Ede. Een 
voorwaarde was dat aan een van de doel- 
stellingen van het kleuteronderwijs, te 
weten het onderrichten van de jeugd, 
gestalte kon worden gegeven. Er werd een 
plan uitgewerkt waarin de doelstelling tot 
ieders tevredenheid volledig tot haar recht 

is gekomen. Op 22 mei werd de zaak 
beklonken. Na een intensieve voorberei- 
ding plaatsten de heren Boekhoven en 
Hylkema, respectievelijk voorzitter en 
secretaris-penningmeester, ten overstaan 
van notaris Posthuma hun handtekenin- 
gen onder de oprichtingsacte. De Stich- 
ung Vrienden van Oud-Ede was een feit. 
Naast de genoemde heren hebben zitting 
in het bestuur de heer Rijsemus en de 
dames Bes-Schalks en Clant-Carpentier 
Alting. De stichting heeft ten doel: 
— het bijdragen in de kosten van het 

museum 
— het beschikbaar stellen van middelen 

voor het uitbreiden van de collectie 
— bij te dragen in de kosten wegens door 

de vereniging uit te geven publikaties 
en door haar te organiseren lezingen, 
excursies en andere manifestaties. 

G.B. 

  

Uit raadsnotulen van 60 jaar geleden 

De leden van de gemeenteraad kijken 
tegenwoordig niet op een stuiver. Dat is 
wel eens anders geweest, zoals we conclu- 
deren uit de raadsnotulen van het jaar 
1931. In de vergadering van 13 november 
kwamen burgemeester en wethouders met 
het volgende voorstel: 
“Op 15 mei 1929 werd de gemeente aange- 
sproken tot betaling van eene schadever- 
goeding van f 300,— wegens een ongeval 
aan een autobus van C. Hartkoorn, over- 
komen door het rijden over het houten 
deksel over de rioolput in het Maande- 
reind te Ede, voor de woning van de heer 
Romein. 
Dit luik was door afbrokkeling van het 
metselwerk, waarop het rustte, opgericht 
en had de autobus ernstig beschadigd. 
Onmiddellijk is het houten luik vervangen 
door een ijzeren en is het metselwerk her- 
steld, zodat herhaling tot nu toe is voorko- 
men. Tegen betaling van schadevergoe- 
ding hebben wij bezwaar gemaakt, waarna 

deze aangelegenheid aanvankelijk bleef 
rusten. In april van dit jaar werd de auto- 
bus hersteld en de eisch tot schadevergoe- 
ding hervat. De schade werd door ons 
gecontroleerd en tegen het bedrag bestaat 
bij ons geen bezwaar. 
Op grond van het door ons ingewonnen 
rechtskundig advies hebben wij nog 
getracht tot een minnelijke schikking te 
komen, echter zonder resultaat. Thans 
blijft ons niets anders over dan u voor te 
stellen in de schadevergoeding te berusten 
en ons te machtigen het gevorderde 
bedrag ad 321,— te voldoen”. 
De raad nam het voorstel met algemene 
stemmen aan. Het ongeval met de bus 
vond plaats in mei 1929 en het besluit tot 
het toekennen van schadevergoeding viel 
pas twee en een half jaar later. Wat dit 
betreft zijn de tijden toch ook weer niet 
zoveel veranderd … 

T.W.T. 
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Wekelijks hebben wij 

voor onze klanten 

Een keur aan bloemen 

en planten 

En voor struiken 

en bomen 

Kunt u ook gerust 

bij ons komen   
  

Kwekerij A. van der Meijden 

schaapsweg 80 - Ede - Telefoon (08380) 15615 
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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 

  

 



  

  

  

Bankieren op z'n best bij een all-round 
bank: de Gelders-Utrechtse paar 

De Gelders-Utrechtse Spaarbank is een regionaal 

opererende bank waar u voor alle bankzaken terecht kunt. 

Als particulier maar ook als zakenman. Tegen uiterst 

concurrerende voorwaarden. En met een zeer snelle 

service. 

mn 

gelders-utrechtse & 
spaarbank 

Voor al uw bankzaken 
Gelders-Utrechtse Spaarbank 

      

  
  

  

  
sinds 1939 

Tuinplanten Bielzen 

Tegels Graszoden 

Grond Hout - enz. 

OOK TUINAANLEG 
Kalverkampweg 3 EN RENOVATIE 
6718 WJ Ede 

Tel: 13835 

  

 


