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Twitter mee met
de redactie

PIETS
WEERBERICHT

Samen vier dagen
genieten in het
mooie Sauerland

Twitter mee met De Edese
Post, snel en makkelijk. Heeft
u vragen of opmerkingen
over de krant? Stuur dan een
tweet met @edesepost.

Het weer van
de komende
week ziet u op onze site!

www.deweekkrant.nl/actie

twitter.com/edesepost

www.deweekkrant.nl

Klik&Win

ACTIES
KLIK & WIN

Minder
deelnemers
Deelname Run For Kika valt tegen
Minder wandelaars dan verwacht doen mee met de Run
For Kika 95. De organisatie
ziet graag een verdubbeling
van de opbrengst. De teller
staat nu op 74.496 euro.

u Door Benjamin Terpstra
U Ede
Slechts 123 deelnemers telt de
Run For Kika 95, terwijl de
Trailwalker in 2010 118 teams
telde, een team bestond uit vier
deelnemers. Minder deelnemers
betekent minder sponsorgeld.
Om toch uit te komen op het
streefbedrag, tussen 120.000
- 150.000 euro, probeert de organisatie de 123 deelnemers te
motiveren meer geld op te halen.
Wandelaars moeten minimaal
500 euro sponsorgeld bijeen
brengen. Deelnemers hebben
echter ook op de website van
het evenement een streefbedrag
ingevuld, wanneer al die bedragen opgehaald zijn, komt de
teller op 120.000 euro te staan.
Oxfam Novib besloot vorig jaar

wegens een afname van het
aantal deelnemers te stoppen met de Trailwalker, een
soortgelijk evenement maar
dan net iets zwaarder. Toch
kan de Trailwalker als een
veel succesvoller evenement
worden gezien: een totaalbedrag van 400.000 euro.
De Trailwalker België vindt
toevallig in hetzelfde weekend plaats als de Run For
Kika, maar ook daar staat de
teller op een veel hoger bedrag: bijna 280.000 euro.
De organisatie vindt 24 en
25 augustus toch een ongeluk tijdstip. Veel mensen zijn
nog op vakantie en er is al
veel te doen in de gemeente
Ede met de Oud-Lunterse
Dag op zaterdag. Aansluitend op de fi nish van de
wandelaars vindt Ede Live
plaats, twee evenementen
die elkaar zouden moeten
versterken. Wat nog niet het
geval is. Mei of juni vindt
Run for KiKa twee betere
maanden om het evenement
te houden.

Agenten bedreigd met hamer
Ede

De politie heeft vorige week
woensdag rond 12.55 uur een
21-jarige man uit Ede aangehouden. De politie kreeg informatie, dat in een tuin in de
Indische Buurt in Ede gestolen
goederen zouden staan.
Twee agenten gingen ter plaatse en werden door de verdachte
die daar woont, bedreigd met
onder meer een koevoet en een
hamer. De politie-ambtenaren
wilden daarop direct tot aanhouding overgaan en maakte

gebruik van pepperspray.
Dit had echter geen resultaat waarop de man er te
voet vandoor ging. Een
achtervolging volgde; korte
tijd later kon de man alsnog worden aangehouden
voor onder meer poging tot
doodslag.
Overigens werden in zijn
tuin enkele brom- en snorfietsen aangetroffen; de politie gaat er vanuit dat deze
van diefstal afkomstig zijn.
Dit wordt onderzocht.

Hoofdrol voor ENKA-mannen
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. Een belangrijk onderdeel van de Edese cultuur is de
ENKA-fabriek. De restanten van de fabriek zijn voor de film het decor van een videoclip waarin het ENKA mannenkoor
een muzikale hoofdrol speelt. Meer op pagina 21.
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17-jarige met 140 door Ede

Dakbedekker
overleden

Ede

Ede

De politie heeft donderdag rond
02.10 uur een 17-jarige jongen
uit Ede aangehouden. Dit gebeurde na een achtervolging
door Ede.
De jongen reed in een auto weg
vanaf een tankstation aan de
Dr. Willem Dreeslaan in Ede.
Politie-ambtenaren kenden de
jongen en wisten dat hij geen
auto mag besturen. De jongen
werd daarom staandegehouden
op de Keesomweg.

Achtervolging
Toen de politie-ambtenaren
naar de auto liepen, reed de
jongen er weer vandoor. Daarop

werd met soms hoge snelheid
(oplopend tot 140 kilometer per
uur) de volgende route gereden:
Keesomstraat, Veenderweg,
Jachtlaan, Voerakker, Jachtlaan,
Noordelijke Parallelweg, Koekeltse Boslaan, Veenderweg en
Voerakker.

De jongen bood hevig verzet;
de politie moest gepast geweld
toepassen. Zo deelden de ambtenaren enkele tikken uit. De
jongen kon worden aangehouden en geboeid en werd daarna
overgebracht naar het politiebureau.

Aanhouding
Op de Voerakker reed de auto
langzamer en liet de jongen zich
uit de verder rollende auto vallen. De auto kwam tegen een
geparkeerde auto en de jongen
rende er vandoor. Op de Wildforster werd de jongen ingehaald door politie-ambtenaren
die de jongen overmeesterden.

Meer politienieuws leest u op
www.edesepost.nl.
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SCOOTER OF
MP3 HUREN?
w w w. ve d a s c o o t e r s .n l

Onze trostomaten
voor een marktprijsje.

Vedascooters.nl

Geldig t/m zondag 29 juli 2012.

Verlengde Parkweg 23 Ede
Telefoon: 0318 - 625 625

Een dakdekker, werkzaam
voor een bedrijf uit Wekerom is vorige week overleden. De man was aan het
werk op het dak van een stal
in Montfoort en zakte hier
door heen. De man van 24
jaar viel zeven meter naar beneden en is aan de gevolgen
hiervan overleden

AH Trostomaten
5 stuks

0.89

Dat helpt.

