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       DENIED CT ESTUDIC DE 
VOORDEEL IN FOTO EN VIDEO TEL. STUDIO EDE 0318 - 653363 

Grotestraat62, Ede tel. 0318-616414 FOTO 
Bellestein 21, Ede tel. 0318-614300 FILM 
Stadspoort 10, Ede tel. 0318-652121 
Hoofdstraat 24, V'daal tel. 0318-512689 VIDEO 
Molenstraat 3, Rhenen tel. 0317-616866 

PB 8170 6710 AD EDE STUDIO 

OogMerk 
es   

Winkelcentrum Bellestein 21, 6714 DP Ede, tel.: 0318-640479 

Contactlenzen / Oogmetingen / Oogdrukcontrole 

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER 

Autolakken “ Bezorgen gratis 

Draadmateriaal 

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. (0318) 611 680 
* Wij geven u een deskundig advies 
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Van het bestuur 

door Jan Bos, voorzitter 

Het begint voor mij al een beetje te wennen in het bestuur van de Vereniging Oud Ede. 
We proberen met elkaar zicht te krijgen op allerlei zaken en ontwikkelingen die op ons pad 
komen. 
Voor een verantwoorde functieafbakening in het bestuur hebben bestuursleden een porte- 
feuille verantwoordelijkheid, waar een ieder binnen zijn/haar portefeuille op kan worden 
aangesproken. 
Gerritje Meyer is formeel de secretaris totdat de vacature is vervuld, terwijl Kees van Lohuizen 
de werkzaamheden die hierbij horen uitvoert. Gerritje heeft tevens de portefeuille voor 
museale zaken. Op dit moment is dat nog een vacature, maar we zijn naarstig op zoek naar 
een kandidaat met museumkennis en -achtergrond. Vertrouwenspersoon en ledenwerving 
zijn ook bestuursverantwoordelijkheden voor Gerritje Meijer. 
Frans Toonen is als penningmeester belast met de portefeuille financiële zaken. 
jan Bos is als voorzitter verantwoordelijk voor algemene- en representatieve zaken. 
Daarnaast ook nog voor personele zaken inclusief vrijwilligerszaken en facilitaire diensten 
Fred van Beveren is algemeen bestuurslid, op dit moment nog zonder 
portefeuille. Dit geldt ook voor Jan Hus die in 2008 terugtreedt als bestuurslid. 
Het bestuur heeft een nieuwe kandidaat gepolst, die positief heeft gereageerd. 
De heer W.R.H. Jager is bereid gevonden deel uit te gaan maken van het bestuur. 
Overigens is hij geen onbekende, hij was al eerder bestuurslid van de vereniging. 
In het vorige nummer van De Zandloper kondigden we al aan dat er een onderzoek zou 
worden gedaan naar de splitsing tussen de Vereniging Oud Ede en het Historisch Museum 
Ede. 

    

DE ZANDLOPER is het orgaan van de Vereniging Oud Ede 

  De contributie bedraagt € 12,50 per jaar, te voldoen door storting op giro 353.42.68 van de 
Vereniging Oud Ede te Ede. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren J. Bos (vz), en F. Toonen (penningm.) en mevr. G. Meijer, 

(wnd. secr.) 

Beëindiging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk, uiterlijk drie maanden van tevoren. 

Directeur van het museum is mevr. P. Gonggrijp 

De redactie bestaat uit de heren H. Post, eindredactie, F.G. van Oort, H. van Scherrenburg, 

K. Lohuizen, D. Kranen en mevr. G. Meijer 

Adres voor vereniging, museum en orgaan: Museumplein 7, 6711 NA Ede. Tel. (0318) 61 95 54. 

Fax: (0318) 65 33 89; E-mail: hismuseumede@hetnet.nl; Internet: www.historischmuseumede.nl 
Het museum is open ‘s middags van 13.30 tot 17.00 uur, op zondag van 13.30 tot 16.00 uur. 

De redactie behoudt zich het recht voor tot weigeren van een artikel. 

Overname artikelen na schriftelijke toestemming Historisch Museum Ede. 
Productie van het blad: Drukkerij Frouws te Ede. ISSN 1384-7090 
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Enige stappen zijn gezet en we komen daar op de extra algemene ledenvergadering(en) in 
november/december gedetailleerd op terug. 
We zijn bezig met de Statuten van De Vereniging Oud Ede en de Statuten voor de Stich- 
ting Museum; een juiste naam wordt nog bedacht. 
Vele vragen zijn geïnventariseerd, met de antwoorden zijn we bezig. 
Het gaat dan om zaken als: 
- Wie wordt de eigenaar van de collecties en andere eigendommen? 
- Zijn er bruikleenovereenkomsten en met welke financiële aspecten dan? 
- Hoe zijn de twee besturen met elkaar verbonden? 
- Hoe wordt de regeling voor de toegang tot het museum voor leden van de Vereniging en voor 

de vrijwilligers? 
- Hoe staat het met het gebruik van de ruimten in het museum door de Vereniging? 

Eigenlijk te veel om op te noemen, maar we proberen de antwoorden te vinden en te 
geven op de bijeenkomsten die zijn gepland in november en in december. 

Op 17 september jl. zijn Patty Gonggrijp, Gerritje Meijer en ondergetekende in gesprek 
geweest met wethouder F. van Zuylen, gemeentearchivaris P. van Beek en beleidsambte- 
naar M. van Rootselaar over de museumnota 2008-2011. 
Er is gesproken over beleid op langere termijn, over financiële aangelegenheden en over de 
herhuisvesting. 
Hoewel álle onderwerpen van belang zijn, heeft de herhuisvesting onze hoogste prioriteit. 
De gemeente Ede wil op het defensieterrein Maurits Noord, op een oppervlakte van 
12.000m? culturele en recreatieve functies invullen. Het Masterplan Ede Oost moet nog 
verder worden uitgewerkt. Het ziet er naar uit dat ons museum daar haar nieuwe locatie 
gaat Krijgen, mogelijk samen met andere musea. 
We hebben onze visie en wensen op schrift gesteld en besproken. Al met al mogen we vast- 
stellen dat het een constructief gesprek was, waaraan we een goed gevoel hebben overge- 
houden. De wethouder heeft ons ook nog toegezegd met de NS te gaan praten over de 
sterk verhoogde huurprijs per 1 mei 2009 van onze huidige museumlocatie. 
Als huiswerk kregen we ten slotte nog mee om een SWOT-analyse te maken van ons muse- 
um. Dit is een analyse van onze sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen. 
Op 21 september jl. hadden de vrijwilligers hun jaarlijks uitje. Met ongeveer veertig perso- 
nen zijn we naar Terschuur geweest om het Speelgoed en Oudenambachten museum te 
bezoeken. 
Een zeer geslaagde dag, die perfect was georganiseerd door Gerritje Meijer en Jan Hus, 
met veel dank daarvoor aan hen beiden. Zij die er niet bij waren, hebben gemist wat er alle- 
maal te bezichtigen is: een grote verscheidenheid aan gebruiksvoorwerpen, die vooral ook 
de ouderen zullen herkennen uit hun jeugd. 
Een fijne dag waar we elkaar eens anders ontmoetten dan in onze vrijwilligersfuncties! 

  

             



  

Museumnieuws 

Door Patty Gongegrijp 

Booming Ede 
Vanaf 15 december 2007 zal het Museum in het teken staan van de jaren 70 en 80 in Ede. 
Onder de titel “Booming Ede” laten we aan de hand van concrete voorwerpen, foto’s en 
filmbeelden zien hoe Ede in die periode moderniseerde en groeide. We sluiten daarbij aan 
bij een Teleac-serie over de modernisering van Nederland, en een (gratis) cursus van de 
Open Universiteit over datzelfde thema. Het inhoudelijke materiaal is verzameld door een 
groep onderzoekers die speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, en die zich met veel 
enthousiasme hiervoor heeft ingezet. Bij dit project is daarnaast ook intensief samenge- 
werkt met het Gemeentearchief. En natuurlijk zijn we ook veel dank verschuldigd aan alle 
subsidiegevers en sponsors. Zij zullen hiervoor nog apart bedankt worden. 
Doordat deze tentoonstelling omvangrijker is dan meestal te doen gebruikelijk is het niet 
mogelijk om lezingen in eigen huis te houden. In de periode tot 30 maart 2008 gaan we 
daar tijdelijk een alternatieve locatie voor gebruiken waarover u tijdig geïnformeerd zult 
worden. 
Wist u trouwens dat u als lid van de Vereniging Oud Ede op de artikelen uit de museum- 
winkel 10% korting krijgt? Houd u dat nog eens in gedachten als u een leuk cadeau zoekt 
voor de Feestdagen! 

Nieuwe uitgaven 

Verkeer en vervoer 
Opnieuw heeft de samenwerking tussen de oudheidkundige verenigingen van Ede, Benne- 
kom en Lunteren met het gemeentearchief van Ede geleid tot de samenstelling van een his- 
torische uitgave. In deze reeks verscheen in 2003 het boekje “Boerenerfgoed”, gevolgd in 
2005 door “Bos en heide”. 
Thans is gekozen voor “Verkeer en vervoer” in onze gemeente. Om het geheel ook nu weer 
aanschouwelijk te maken gaan de 16 gebundelde artikelen vergezeld van een groot aantal 
foto’s en kaarten. 
Alle leden van onze Vereniging ontvangen dit boekje gratis, samen met de in dit geval 
enigszins uitgedunde Zandloper met de gebruikelijke bestuurs- en museuminformatie. 
Met de komende feestdagen in zicht zijn er extra exemplaren te verkrijgen aan de balie van 
het museum voor de prijs van € 7. 

Middelbaar onderwijs in Ede 
Op vrijdag 5 oktober is onder auspiciën van de Vereniging Oud Ede een boek over een 
belangwekkend hoofdstuk uit de twintigste-eeuwse geschiedenis van Ede verschenen: Mar- 
nix College — Streeklyceum — Pallas Athene College 
Ede telt sinds 1986 drie scholen voor middelbaar onderwijs: het Marnix College, het 
Streeklyceum/Het Streek en het Pallas Athene College. Dhr. C.E.H.J. Verhoef, lid van de 
werkgroep geschiedenis van onze Vereniging, heeft voor De Zandloper drie artikelen 
geschreven over de ontstaansgeschiedenis en de identiteit van deze Edese onderwijsinstel- 
lingen. Onder auspiciën van de Vereniging Oud Ede zijn deze artikelen thans in een boek 
bijeengebracht. 
Het boek is verkrijgbaar in het Historisch Museum Ede, Prijs: € 9,90 (excl. eventuele ver- 
zendkosten)



  

Het Historisch Museum bedankt zijn 

SPONnSsOoOrs 

AAA administratiekantoor 
Ambachtelijke slagerij John van der Geer 
Art & Identity 
Ax1 keukencentrum 

De Fromangerie Bellestein 
Drogisterij Karens 
Garagebedrijf Rien Meijer 
Geurt van Heusden, groenten —en 

fruitspeciaalzaak 
Hulsmann en partners Makelaarshuis 
Hypotheek Visie Ede 
Hoom Makelaardij. 

Kelderman Bouw 
Posthuma & Schutte, Netwerk Notarissen 

Riemens daktechniek 

Visgilde Rijsemus 
RVS verzekeringen 

Advocatenkantoor Hage 
Anders & Co. 

Autobedrijf J.C. van Roekel 
Café de Pineut 
De Heus optiek 
Van de Bunt Era makelaars 
Van der Kolk Ede. B.V. 
Het Oude Politiebureau, 

tapascafé & restaurant & 
vergaderaccomodatie 

Ir. E Lagerweij 
Juwelier De Goudpoort 
Kunsthandel Simonis & Buunk 
Repro Mercurius 
Roel van Laar interieurbouw 

Tandarts Ede 

Wijnhandel Borg 

  
Stationsweg 31 * 6711 PJ Ede 

Postbus 8250 * 6710 AG Ede 

Tel: 0318 - 67 27 67 « Fax: 0318 - 67 27 66 
Email: info@stargroup.nl * www.stargroup.nl 

 



een winkel voor een 

volledige 
vol (cadeau-) C C S aen 

ideeen voor ES 1D Be bezoek 

Grotestraat 111, Ede Tel.:0318 61 92 92 Onze 
binnen en geels@geelsede.nl www.geels-ede.nl internet 

buiten Ee site 

© 24 uurs glasservice 

      

      
© Onderhoudsschilderwerk 

e Nieuwbouw 

e Utiliteitsbouw 

  

JJ ansen ede 

Fahrenheitstraat 24 e Isolatieglas 

Postbus 262 
6710 BG Ede En 

Tel. : (0318) 624 523 * Rolluiken 
Fax: (0318) 625 161 ® Zonweringen enz. 

VV Arnhem, Barneveld, Ede, Renkum 

  

Modestoffen 
wessels modestoffen Boogstraat 4-8, Ede 

0318-617215   
Op het gebied van internationale modestoffen is 

Wessels een begrip in de regio’s Arnhem, Barneveld, 
Ede, Renkum en omgeving. 

modestoffen gevarieerd van: 
- trendy tot klassiek 

- lycra tot bruidsstoffen 
- jeder seizoen aanbiedingen 

- deskundig advies. 

Kortom een veelzijdig assortiment



  

Periodieken, handelsdrukwerk, 
Drochures en folders 

met vakmanschap vervaardigd bij: 

  
Fahrenheitstraat 26, 6716 BR Ede, tel. (0318) 642 111, fax 642 757 
  

  
  

AANNEMERSBEDRIJF 

WILLEMSEN & ELBERTSEN EDE 

      
| NIEUWBOUW 

VERBOUW EN ONDERHOUD                 
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Ede Tel. (0318) 624555 m Hoenekand Tel (0598) 3998 20 
Www.waaijenberg.nl B _info@waaijenberg.nl 

       

  

  
 


