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Minder mankracht nodig bij
ophalen huisvuil door zijlader
Ede

Afvalinzamelaar ACV start een
proef in verschillende wijken in
Ede, Ederveen, Bennekom, en
Lunteren. In plaats van een reguliere huisvuilwagen zal er een
zogenaamde zijlader, een wagen
met mechanische zijarm aan de
rechterkant, worden ingezet.
ACV verkent met deze proef of
een zijlader ook werkt voor de
wijken waar containers nu nog
op de traditionele manier worden geledigd. De grijptechniek
zorgt ervoor dat medewerkers
een container niet meer handmatig hoeven te beladen, met

minimale fysieke belasting als
resultaat. Sinds enkele maanden zijn er al vier zijladers succesvol actief in de regio. Maar
ACV denkt dat er meer winst te
behalen valt.
Gerlof Osinga, manager uitvoering en techniek bij ACV:
‘‘We hebben geconstateerd dat
de inzameling van huisvuil nóg
efficiënter kan. Met het inzetten
van extra zijladers, en dus minder mankracht, maken we een
belangrijke slag. Want wij willen
de afvalstoffenheffing zo laag
mogelijk houden. Dat vindt de
burger ongetwijfeld ook een po-

‘Ede Doe Mee’

sitieve ontwikkeling.’’ Voorlopig
merken de huishoudens er weinig van. Osinga: ‘‘In de komende weken loopt er iemand voor
de auto uit om de containers op
de juiste manier neer te zetten
zodat de rechterarm ze eenvoudig kan bereiken. Bewoners mogen dit zelf al uitproberen maar
dat is nog niet verplicht. Binnen
tien weken hebben we goed in
beeld wat de slimste route is en
waar knelpunten zitten. Dan
zullen inwoners van de wijken
waar wat gaat veranderen nader
geïnformeerd worden middels
een brief en een folder.’’

Open Edes Biljartkampioenschap
Ede

Ter gelegenheid van het
50-jarig jubileumjaar organiseert Biljart Vereniging
Gelre een Open Edes Biljartkampioenschap. Het
toernooi wordt gespeeld tijdens de Heideweek van 2025 augustus.
Deelname is mogelijk voor
librespelers die een vastgesteld gemiddelde hebben.
Deelnemers hebben de mogelijkheid te kiezen voor het
spelen in de middag of de
avond. ’s Middags wordt
om 12.30 uur gestart en ’s
avonds om 19.00 uur. Van
maandag tot en met donderdag zijn de voorronden
waarin gespeeld wordt in

poules van vier spelers. Iedereen speelt dus minimaal drie
wedstrijden. De poulewinnaars
gaan over naar de halve finales
welke op vrijdagmiddag en avond worden gespeeld. Ook
dat zijn weer poules van vier
spelers. Acht spelers gaan over
naar de finales welke zaterdag
25 augustus worden gespeeld.

Deelname
Deelname kost 4 euro en alle
wedstrijden worden gespeeld
in het clubhuis van BV Gelre
aan de Horsterweg 5 (naast
Tesqua)
Opgave is mogelijk bij de wedstrijdleiding:
Luit Postmus: 0318-645007;
e-mail: l.postmus@upcmail.nl

of bij Peter Bijlsma: 0342442122; e-mail: Gelre@
kpnmail.nl
Bij de aanmelding dient,
naast de naam- en adresgegevens, vermeld te worden:
of men ’s middags dan wel
’s avonds wil spelen, welk
gemiddelde, bij welke club
(ook caféclub, buurt-of wijkcentrum) men speelt en of
men een van de dagen in de
voorronde verhinderd is.
Aanmeldingen dienen uiterlijk 11 augustus binnen
te zijn.

Meer info

0 Zie ook website: www.
bv-gelre.nl

De restanten van de fabriek zijn voor de fi lm het decor van een videoclip waarin het ENKA
mannenkoor een hoofdrol speelt.
FOTO: ESTHER MEIJER

Deze maand waren de eerste opnames voor de ‘Ede
Doe Mee’ film. Een film
over de Edese cultuur van
1900 tot nu gemaakt voor
en door Edenaren onder
professionele begeleiding.

U Ede
Een belangrijk onderdeel
van de Edese cultuur is de
ENKA-fabriek. De ENKA
werd geopend in 1922 en
sloot in 2002. In korte tijd
veranderde de komst van de
fabriek het heidedorp met
4000 boeren in een grote

gemeente vol fabrieksarbeiders. De restanten van de fabriek zijn voor de film het decor
van een videoclip waarin het
ENKA mannenkoor en singersongwriter Rogier Pelgrim de
muzikale hoofdrol spelen. De
clip vertelt het verhaal van een
rondtrekkende muzikant die het
ENKA-garen in het gras vindt.
Het ENKA-zijdegaren werd
bijna een eeuwlang getransporteerd over de hele wereld.
Er werd kleding van gemaakt
en zelfs pruiken. De muzikant
krijgt door het vasthouden van
het draad flashbacks van toen
de fabriek in vol bedrijf was.
Nieuwsgierig geworden loopt

de muzikant verder naar de
restanten van de fabriek. Wat
verder volgt zal in de film te
zien zijn die begin volgend jaar
in première zal gaan in bioscoop
CineMec. In september zal het
volgende onderdeel van de film
worden opgenomen. In dit deel
zien we een Edese familie rond
1900 die leeft op een boerderij.
Er wordt op het land gewerkt,
het eten wordt bereid. Het lijkt
een gewone dag te worden tot er
een vreemdeling aan de horizon
verschijnt met een merkwaardig
verhaal.
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Op www.ededoemee.nl is
van alles te lezen.

Eerste opnames voor
‘Ede Doe Mee’ film
Film over de Edese cultuur van 1900 tot nu gemaakt voor en door Edenaren
onder professionele begeleiding
Foto’s Esther Meijer

De restanten van de fabriek zijn het decor van een videoclip
waarin het mannenkoor een muzikale hoofdrol speelt.

De restanten van de fabriek zijn het decor van een videoclip
waarin Rogier Pelgrim een muzikale hoofdrol speelt.

Een belangrijk onderdeel van de Edese cultuur is de ENKA-fabriek.
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