
Met applaus van enkele honderden discogangers heeft de 
Doorwerthse Voice Kids kandidaat Nanouk Jans op vrijdag 20 
maart een optreden verzorgd in Zwembad de Peppel. 
 Foto: Chris Wagter 

Kinderdisco met Nanouk

Verkiezing van nieuwe stadsdichter

EDE - Erik Hemelt, Harry 
Oonk, Arno Setz en Peter 
Vermaat zijn de vier kan-
didaten. Op woensdag 15 
april zal bekend worden 
wie van deze vier dichters 
Arjan Keene zal opvolgen 
als stadsdichter van Ede.
Harry Oonk en Peter Ver-
maat waren vier jaren gele-
den ook al kandidaat. Oonk 
haalde zelfs de fi nale. Peter 
Vermaat moest het twee keer 
afl eggen tegen de uiteinde-
lijke winnaar.  Arno Setz is 
een oude bekende voor de 
lezers van De Edese Post, 
voorheen columnist, en zeer 
actief op het gebied van the-
ater en fi lm. Hemelt publi-

ceert regelmatig gedichten 
op Facebook. Het publiek 
vervult deze avond een be-
langrijke rol. Zij mogen be-
palen wie van de vier dich-
ters naar de fi nale gaat. Ook 
deze editie gaan de dichters 
battlen. Alle dichters nemen 
het tegen elkaar op, waar-
door er in drie verschil-
lende ronden om de punten 
van het publiek gestreden 
wordt. De dichters moeten 
zo meteen aan de bak en het 
publiek overtuigen van hun 
dichterskwaliteiten. In de 
fi nale mag de jury bepalen 
wie van de twee fi nalisten 
zich drie jaar lang stads-
dichter mag noemen.

Vier dichters nemen het op woensdag 15 april in 
Cultura tegen elkaar op. Voor het publiek is deze 
avond een belangerijk taak weggelegd. Zij mogen 
bepalen wie op deze avond naar de fi nale gaat. De 
jury kiest vervolgens uit de twee fi nalisten, de nieuwe 
stadsdichter. De entree is gratis. Aanvang 20.00 uur.

Vier dichters 
kandidaat

SUNDAY BLUES

Eerste Paasdag wordt blues-
dag in en rond Ede Centrum

3»

ZEVENDE KEER 
EDESE PLUIMEN
Afgelopen zaterdag 21 maart 
zijn in Cultura de Pluimen van 
Ede uitgereikt.

5 & 57»

SGP opnieuw de 
grote winnaar
EDE - De SGP is opnieuw de 
grootste in Ede, de Socia-
listische Partij is bijna even 
groot als de Partij van de Ar-
beid. De SGP is daarmee de 
grote winnaar en de PvdA 
de dramatische verliezer. 
Voor jaren was het CDA de 
gezichtsbepalende partij, 
maar na de gemeenteraads-
verkiezingen blijkt de SGP 
opnieuw de grootste aan-
hang te hebben. Opkomst-
percentage was 55,37 pro-
cent. Meer op pagina 2.

KLIK & WIN ACTIE

Win toegangs-
kaarten voor 
AutoRAI 2015
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

We gebruiken de  
delen merk origineel; 

da’s fijn want die  
blijven langer heel! 

BOSPOORT 23a, 0318 617 327

NIEUW: VOORJAARS-
COLLECTIE BED TEXTIEL

BEDDING slaapcomfort
Arnhemseweg 5

(naast parkeergarage)
6711GP EDE

tel. nr.: 0318 617863
site: ede.bedding.nl

mail: ede@bedding.nl
© GAMMA

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

GAMMA 
Wageningen

elke zondag

open
13.00 tot 17.00 uur

En profiteer van 
voorjaarsacties waar 
je vrolijk van wordt!

Kijk snel in de krant

Tweede Paasdag 
zijn we geopend!
12:30 - 18:00 uur

aH  ast je
naar 
Van 

Kooten!

Repareren
is duurzaam

(niet zo)
‘smart’-phone?

Vakkundig en snel
www.reparatiewinkel.nl

Verlengde Blokkenweg 14, Ede
Ede Centrum: Achterdoelen 8, Ede

www.reparatiewinkel.nl

Bekijk ons aanbod op: www.jadobe.nl

Vanmiddag 
(Oudjaarsdag)  

vanaf 15.00 uur 
live muziek!

Wij hebben nog plek 

voor een zelfstandig 

werkend kok!

  ‹ www.edesepost.nlWoensdag 25 maart 2015

Zaterdag
28 maart

Open Huizen Route

De Actieve Makelaars

Vertrouwd in de buurt
Auto’s tot !7.500

www.autosvanaart.nl
Mvg. Aart & Ron van Steenbergen

van Steenbergen

Nieuwe
woning?

www.hypotheker.nl

Ede
Telefoonweg 120
T (0318)651 042
F (0318) 650 656

Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL


