
”Het is een historische overwinning op

de tijd, want er ging nogal wat moeite

aan vooraf om Ede-Zuid weer op de

kaart te zetten bij het winkelend)

publiek”, aldus Freek Appel, voorzitter

van de ondernemersvereniging Ede-

Zuid. Het winkelend publiek weet overi-

gens de winkels al goed te vinden, vol-

gens Appel. “Vooral op vrijdag en zater-

dag staat de parkeerplaats achter win-

kelcentrum de Spindop vol met auto's.

Rondom het winkelcentrum zelf zijn de

oude bekenden van het gebied te vin-

den, zoals fotograaf Bert Andrée, zaden-

en dierenwinkel Corn's Park en electro-

nica- en witgoedwinkel Verkerk. Tegen-

over Kapsalon Sophia zijn inmiddels

ook drie nieuwe winkels te vinden, opti-

cien Louis van Gelder, Supervlaai en

Vendel Schoencomfort.”
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Bij het gebied horen zeker ook de win-

kels die iets verder van het nieuwe cen-

trum verwijderd zijn, zoals cafetaria

Spoorzicht, de bloemenwinkel van Gert

van der Born en natuurlijk reformwin-

kel Van Voorst & Hardeman op de hoek

van de Kerkweg en de Verlengde

Blokkenweg. Al deze winkels zijn overi-

gens lid van de ondernemersvereniging

Ede-Zuid / De Spindop, de drijvende

kracht achter de verdiende oppepper

die het winkelgebied krijgt. De officiële

opening was de start van vele nieuwe

activiteiten in het winkelgebied, maar

ook de start van het opnieuw introduce-

ren van tradities die een stille dood

stierven, zoals een aankomend bezoek

van Sinterklaas.

Tijdens de officiële opening was er een

vol programma voor jong en oud. De in

Ede-Zuid traditioneel goed vertegen-

woordigde bars en restaurants verzorg-

den de horeca en de hapjes werden

natuurlijk door de eigen specialisten

van het winkelgebied bereid. Showband

Irene startte bij de Meerpaal met een

korte ronde door Ede-Zuid, terwijl De

Edesche Harmonie een optreden ver-

zorgde op het plein voor het winkelcen-

trum. Daarnaast waren balletgroepen,

living statues in Enka-stijl en een kin-

dertreintje door de wijk in het program-

ma opgenomen. Om de band tussen

Ede-Zuid en de voormalige Enka te

onderstrepen was er een tentoonstel-

ling over de Enka te zien in het leeg-

staande pand tussen Textielhuis Nowee

en Bert Andrée. Foto's, ansichtkaarten

en voorwerpen lieten de historie van

Enka, AKU en AKZO Nobel zien. Het

Enka Mannenkoor bracht op diverse

momenten liederen ten gehore.<
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Winkelcentrum de Spindop

Ede-Zuid en
Parkweg weer
volwaardig
winkelgebied

EDE - Burgemeester Tineke Netelenbos verrichtte zaterdag 13 okto-

ber de officiële openingshandeling bij winkelcentrum De Spindop bij

de Parkweg in Ede-Zuid. De opening van het winkelcentrum met

daarin ondermeer supermarkt Em-Té, groentespeciaalzaak De

Groentekoning en een Primera is eigenlijk veel meer dan dat. Ede-

Zuid is namelijk meer dan alleen winkelcentrum de Spindop, daarom

spreken de winkeliers liever van winkelgebied Ede-Zuid.

Tineke Netelenbos en Freek

Appel bij de officiële opening.

De opening van de

Spindop werd opge-

luisterd met dans.


