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Op het politiek cultureel
café dat de VVD Ede aanstaande maandag 23 april
organiseert in Cultura aan
de Molenweg in Ede treedt
Larissa Verhoeff op. Zij was
woensdag 18 april een van de
3 finalisten bij de verkiezing
van de Edese stadsdichter.
Bij politiek cultureel café’s
van de VVD treedt altijd
een dichter uit Ede op en
Larissa Verhoeff zal nu haar
licht laten schijnen over deze
avond. Iedereen welkom om
20.00 uur.
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Arjan Keene is eerste
stadsdichter van Ede
Spannende strijd tussen acht kandidaten stadsdichterverkiezing in Cultura
Ede heeft een stadsdichter.
Arjan Keene (48) zal de komende drie jaar bij bijzondere
gebeurtenissen in de gemeente Ede een speciaal geschreven gedicht voordragen.
Keene groeide gedurende de
avond en versloeg zo zeven
andere kandidaten in de strijd
om het stadsdichterschap.

De theaterzaal van Cultura is
goed gevuld. Op de eerste
rij de zenuwachtige dichters. Er staat nogal wat
op het spel benadrukt
presentatrice Jolinda
van Alfen. De eer om jezelf stadsdichter van Ede te
mogen noemen, daar lonken
alle acht kandidaten naar. Of eigenlijk zijn het er negen, er doet
ook een dichtersduo mee.
Het publiek heeft er zin in, de
blauwe petjes waarmee gestemd
mag worden zwaaien hier en
daar vrolijk door de lucht. Na
een korte uitleg over het stemmen, is het podium voor de
eerste kandidaten en de speciaal
geschreven gedichten met het
thema ‘Ede in 2025’. Larissa
Verhoeff komt stralend op en
bijt het spits af. Jan Durk Tuinier neemt het tegen haar op.
Het publiek kiest overtuigend
voor Verhoeff. Zij wordt verlegen bij het zien van alle blauwe
petjes die opgaan. Door naar de
volgende twee kandidaten. Peter
Vermaat tegen Arjan Keene. De
zaal kleurt blauw, dit keer voor
Arjan Keene. Hij is aangenaam
verrast. Dan is het de beurt aan
het duo, Kila & Babsie. Zij binden de dichtersstrijd aan met
Harry Oonk. Laatstgenoemde
krijgt één stem meer van het
publiek. Een lichte teleurstelling is op de jonge gezichten
van Kila&Babsie te bespeuren.
Tenslotte mag de oudste deelnemer Dirk Blokland (80) zijn
dichterskunsten laten zien naast
Pineaux Franke. Pineaux eindigt zijn gedicht met een mooie

Op woensdag 25 april verschijnen er Koninginnedag
bijlagen in diverse titels in de regio.
Om uw rubrieksadvertentie op tijd te verwerken zijn
er gewijzigde sluitingstijden.
Aanleveren en sluiting
maandag 23 april 15.00 uur

Gedicht van de
stadsdichter
Arjan Keene, de eerste
stadsdichter van Ede. Droeg
na de finale het volgende gedicht voor.

Ede
Waar wij nu zijn lijkt ergens
op een stad.
We liggen vierkant ingesloten
tussen A-wegen,
de Poortwachter biedt toegang
tot de kern.
In de groenwal ligt het rode
dak van Cinemec,
en ‘s zomers landt hier een toeristenzwerm.
En we zijn groot, dat wordt wel
eens vergeten.
Een achttal woonkernen in de
gemeente
en oude buurtschappen op Veluws grond.
De tijd herbergt vijfduizend
jaar geschiedenis
sinds de eerste plaggenhut
hier stond.
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Het SGP Tweede Kamerlid
Elbert Dijkgraaf heeft vrijdag
13 april een bezoek gebracht
aan Ede op uitnodiging van
de plaatselijke SGP-fractie.
Het bezoek is afgelegd om de
uitwerking van Natura 2000
gebieden op het agrarisch
buitengebied te bespreken.
Ook zijn de de knelpunten
van de flora- en faunawet
besproken. Het werkbezoek
van de SGP-fractie is vormgegeven door het bezoeken
van een vleesveehouderij aan
de Hessenweg te Lunteren.
Dit bedrijf is verplaatst vanuit Uddel, naar het Landbouwontwikkelingsgebied.
De plaatselijke en landelijke
SGP-fractie heeft zich altijd
ingezet voor een gezonde
ontwikkeling van gezinsbedrijven. Door de aanwezigheid van Natura 2000
gebieden is de ontwikkeling
van een gezinsbedrijf, zelfs
in een landbouwontwikkelingsgebied erg moeilijk. Dit
terwijl de huidige vestiging
beter is voor het milieu. De
SGP-fractie vindt dit een
zorgelijke ontwikkeling en
heeft dit nu gedeeld met de
Tweede Kamer fractie. Op
de nieuwgebouwde bedrijven
wordt zo veel als mogelijk is
duurzaam gewerkt. Er wordt
grondwater gebruikt en de
verwarming van dit water
gebeurt door het verbranden van pellets in de vorm
van geperste brokjes.
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Arjan Keene is door de jury unaniem benoemd tot stadsdichter.
buiging richting publiek. Blokland heeft de lachers op zijn
hand en wint toch overtuigend.
Aan de jury de lastige taak om
uit de vier afvallers nog twee

Eer om jezelf
stadsdichter
van Ede te
mogen noemen
halve finalisten te kiezen, zodat
de halve finale met zes dichters
van start kan gaan. De jury, bestaande uit Julia Hofstede van
boekhandel het Paard van Troje, Jan van Es namens Wegener,
wethouder Evert van Milligen
en de voorzitter Gerry Poelert,
directeur van Cultura, trekt
zich even terug. Het publiek
kan ondertussen genieten van

de intieme muziek van Laurens
Collee. De jury kiest uiteindelijk
voor Peter Vermaat en Kila &
Babsie. In de halve finale mogen
de dichters met het thema ‘Heideweek’ aan de gang. Larissa
Verhoeff staat tegenover Peter
Vermaat en Arjan Keene. Het
publiek heeft een overduidelijke voorkeur voor Arjan Keene.
Kila & Babsie strijden tegen
Harry Oonk en Dirk Blokland.
Hoewel Blokland wederom de
lachers op zijn had heeft met
zijn ‘Kukeleku’ lied, kiest het
publiek Harry Oonk. Zijn vlotte optreden maakt veel indruk.
Na elke voordracht, maakt hij
van het gedicht een propje en
gooit dat in het publiek. Aan de
jury weer de zware taak om uit
de afvallers een laatste finalist
te kiezen. De jury kan de vermanende toon van Peter ‘Ver-
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maant’ waarderen, maar geeft
als tip om wat meer aan de presentatie te werken. Dirk Blokland kreeg het dringende advies
om zangles te nemen. Kila en
Babsie imponeerden door originaliteit en de mooie vorm
van de gedichten, maar de jury
vindt dit duo als stadsdichter
minder geschikt. De jury kiest
voor Larissa Verhoef. Zij staat
in de finale naast Arjan Keene
en Harry Oonk. Het gedicht
met als thema ‘Stadsdichter van
Ede’ van Arjan Keene spreekt
de jury het meeste aan. Vooral
de balans tussen maatschappelijke en een persoonlijke, toch
kritische noot overtuigt de jury.
Hij heeft het stadsdichterschap
volgens Gerry Poelert echt verdiend.

Want we hebben
dan geen skyline of
een Amstel,
wel stroomt de Rijn een
steenworp hier vandaan.
En ook wij kennen de hartstocht van de nacht,
zoeken naar leven en liefde en
gezichten,
ook wij zoeken een paradijs dat
op ons wacht.
De rechten hebben we misschien dan niet,
wel hebben we de plichten van
een stad.
De plicht om onze kern te cultiveren,
de plicht om elke dag weer goed
te zorgen
voor ons onstadse, maar natuurlijke gebied.
Arjan Keene
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