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TERMIJN KEENE
ZIT ER BIJNA OP

VEEL MODDER
EN 24 OBSTAKELS

Stadsdichter Arjan Keene: ‘Het
is een tweede natuur geworden’

Met doorzettingsvermogen
wordt de eerste Duchenne
Obstacle Run gehouden.
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Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

www.edesepost.nl

KLIK & WIN ACTIE

Dubbel-cd
vol Hollandse
meezingers
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Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Stadsdichterverkiezing van Ede

Wie wordt
stadsdichter?

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Ede? Op
woensdag 15 april staat Arjan Keene zijn titel af aan
een nieuw dichterstalent. Dan organiseert Cultura
in samenwerking met de gemeente Ede en De Edese
Post de stadsdichterverkiezing van Ede. De avond is
gratis toegankelijk voor publiek.
EDE - De nieuwe stadsdich-

ter van Ede wordt op woensdag 15 april gekozen tijdens
een verkiezingsavond in
Cultura. De gemeente Ede
stelt de stadsdichter aan
om gedurende drie jaar gedichten te schrijven over die
stad bij bijzondere evenementen en gebeurtenissen
die er plaatsvinden. Tijdens
de verkiezingsavond heeft
het publiek een actieve rol.
De dichters zullen het tegen
elkaar gaan opnemen in een
aantal voorrondes, het publiek kan haar stem hierin
laten horen. Tijdens de finale heeft de vakjury het
voor het zeggen. Wie mee
wil doen met de verkiezing

Nieuw
assortiment
Kurk- en
PVC-vloeren!
Ook voor laminaat,
kurk, parket, pvc en het
onderhoud of renovatie
van uw vloer of trap!
AMERSFOORT | BUSSUM | EDE
Kijk op hollandparket.nl
voor de laatste aanbiedingen!

kan zich via een e-mail opgeven. Voorwaarde is wel
dat je in Ede woont. Verder
moet je een gedicht meesturen, dat mag een bestaand
gedicht zijn waar je trots op
bent, maar dat mag ook een
gedicht zijn over de verkiezing. Aan de hand van deze
gedichten maakt de jury een
selectie van kandidaten die
op 15 april mogen gaan strijden om de felbegeerde titel
stadsdichter van Ede. De
inschrijving sluit woensdag
18 maart. Je ontvangt daarna meer informatie over
de avond en een aantal opdrachten voor gedichten.
Meedoen? Mail naar redactie.ep@wegenermedia.nl.

Knippen voor Kika
Wendy’s Hairstyling knipt vrijdag 13 maart voor Kika. Er is
helaas nog veel geld nodig voor onderzoek naar genezing
voor kinderkanker. Het volledig opgehaalde bedrag van deze
dag wordt geschonken aan Kika. Deze dag kunt u genieten
van een hapje en een drankje en kunt u gratis
opgemaakt worden door een make-up artist. Reserveer tijdig
voor een plaats. Wendy’s Hairstyling, Parkweg 78, Ede. Tel:
0318-620069.
Ieder jaar krijgen 500 tot 550 kinderen kanker. Het

Oscar’s
3 gangen week
menu € 25.-

Onafhankelijk
advies?

overlevingspercentage is op dit moment 75 procent. KiKa
heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95 procent
te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar
onderzoek noodzakelijk.
Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de
specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsm
ogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te
genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen

Nanobioloog bij FestivalKerk
Ede - Nanobioloog Cees Dek-

ker is een gerenommeerd
wetenschapper aan de TU
Delft, overtuigd christen én
overtuigd van de evolutie.

Hij geeft op zondag 8 maart
een college in de University van de FestivalKerk, in
De Schuilplaats. Aanvang
10.30 uur.

Ede
Telefoonweg 120
T (0318)651 042
F (0318) 650 656
www.hypotheker.nl

SHOWROOM MODELLEN
NU EXTRA KORTING!!

Jan Baars

interieurs
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Gelegd, gelijmd en geëgaliseerd!
* Vraag naar de voorwaarden.

BEDDING slaapcomfort
Arnhemseweg 5
(naast parkeergarage)
6711GP EDE
tel. nr.: 0318 617863
site: ede.bedding.nl
mail: ede@bedding.nl
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Zie onZe advertentie elders in de krant!
Patrimoniumlaan 46-48, Veenendaal, Tel. (0318) 52 28 66
Hoog Maanen 51 / Parkweg, ede, Tel. (0318) 73 40 84
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zondag 8 maart

van 13.00 tot 17.00 uur

Nudepark 180 | (0317) 42 60 26 | gamma.nl
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