
 

                                                 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19  september 2013

Openingsrede door de Heidehoogheden Calluna de 58e  en Erica de 39e ter 
gelegenheid van hun aanwezigheid tijdens de Buurtspraak van de Buurt 
Ede-Veldhuizen op 19 september 2013.

Het is ons, Calluna de 58e en prinses Erica de 39e een eer om dit jaar de Buurtspraak van de 
Buurt Ede-Veldhuizen te mogen openen. Een buurtspraak die al eeuwenlang voor de 
geërfden van de buurt wordt gehouden. Al sinds 1881 , al ruim 130 jaar, wordt deze 
gehouden op de 3e donderdag van september. Een langere traditie dan het voorlezen van de 
troonrede die pas sinds 1888 plaats vind op de 3e dinsdag van september.

Het is bijzonder dat ook wij voor het eerst sinds Calluna de 1e in 1935 aantrad bij de 
Buurtspraak aanwezig kunnen zijn. Heideweek, Heidehoogheden maar ook onze namen 
verwijzen naar de heide. Juist deze heide maakt de verbintenis tussen ons en de Buurt 
bijzonder.  Tenslotte bestonden de woeste gronden rondom het dorp Ede ooit voornamelijk 
heide en stuifzandgebieden. Gebieden die door noeste arbeid door van onze voorvaderen 
tot vruchtbare akkers werden omgetoverd.

 Ook nu heeft de Buurt en haar geërfden nog altijd een nauwe betrokkenheid bij de huidige 
heidevelden van de Edese heide. Maar ook schapen en de hei zijn onlosmakelijk met de 
historie van de Buurt verbonden. Niet alleen door het begrazen van de schapen van de 
geërfden in het verleden om zo met de mest uit hun potstallen de akkers te bewerken. 
Maar ook als initiatiefnemers voor de oprichting van de huidige Edese schaapskudde. 
Kortom zowel voor de Buurt als voor ons loopt de heide als een rode draad door ons 
bestaan. 

Nogmaals, wij vinden het bijzonder aanwezig te mogen zijn bij deze eeuwenoude traditie 
van Buurtspraak. Graag geef ik nu dan weer het woord aan uw Buurtrichter en wensen wij u 
een goede Buurtspraak.

Calluna de 58e & Erica de 39e
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