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Het Platform Militaire Historie Ede tracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle 

activiteiten, herdenkingen en bijeenkomsten in de gemeente Ede. Deze agenda wordt maandelijks 

bijgewerkt en is via onze website te downloaden. 

 

Zaterdag 27 februari, 10:00 –17:00 uur 
Om 10:30 uur wordt de tentoonstelling “De zeven kazernes” geopend in het MHIP. De 
tentoonstelling geeft een beeld van de zeven kazernes die, gebouwd in de periode 1904 -1940, in 
Ede militairen hebben gehuisvest.  (Oud) militairen wordt gevraagd om in het kader van ‘tussen 
militaria en prullaria’ foto’s en objecten mee te nemen en hun verhaal daarbij te vertellen. 
  
Zaterdag 12 maart, 10:00 – 17:00 uur 
Tentoonstelling “De zeven kazernes” in het MHIP. De tentoonstelling geeft een beeld van de 
zeven kazernes die, gebouwd in de periode 1904 -1940, in Ede militairen hebben gehuisvest.  
(Oud) militairen wordt gevraagd om in het kader van ‘tussen militaria en prullaria’ foto’s en 
objecten mee te nemen en hun verhaal daarbij te vertellen. Nu is er ook een camera aanwezig om 
het verhaal op beeld vast te leggen. 
 
Maandag 21 maart, 10.45 uur resp. 13.30 uur 
Herdenkingen in Amersfoort en Loosdrecht. Herdacht wordt het gegeven dat op 20 maart 1945 
zestien Edese verzetsmensen door de bezetter werden gefusilleerd. Tien in Amersfoort en zes in 
Loosdrecht. Het aantal belangstellenden bij deze herdenkingen groeit jaarlijks.  
 
Woensdag 13 april, ca. 21.00 uur 
‘17 april-lezing’, aansluitend aan de Jaarvergadering van de VOE  
De Vereniging Oud Ede (VOE) houdt op deze dag haar jaarvergadering. Het is inmiddels traditie 
dat, aansluitend aan die vergadering, de ’17 april lezing’ wordt gehouden. Deze lezing wordt dit 
jaar gehouden door Ed van Seters en handelt, uiteraard, over Ede in oorlogstijd en gedurende de 
bevrijding. Plaats van handelen is Hotel De Bosrand in Ede. 
Naar verwachting zal de jaarvergadering van de VOE rond 21:00 uur zijn afgelopen, waarna de 
lezing zal aanvangen 
 
Zaterdag 16 april, 10:00 –12:00 uur 
Herdenking van de bevrijding van Ede bij het monument op de Vossenakker, hoek Arnhemseweg. 
Na de herdenking zullen gidsen van het PMHE mensen rondleiden over het memorial park en de 
geschiedenis vertellen van 70 jaar Mausoleum.  
Ed van Seters zal aansluitend nogmaals zijn 17 april-lezing houden.  
Locatie en tijdstip volgt. 
 
Woensdag 4 mei, Herdenking einde Tweede Wereldoorlog 
Op deze dag worden in Bennekom, De Valk, Ederveen, Lunteren, Otterlo 
en Ede centrum herdenkingen gehouden. Nadere bijzonderheden worden t.z.t. opgenomen in de 
huis – aan – huis bladen. 
 
 

http://www.platformmhe.nl/Platform_MHE_agenda.pdf


Zaterdag 28 mei, 10:00 –17:00 uur 
Tentoonstelling “De zeven kazernes” in het MHIP met een lezing van Ben Verduijn over adj Pieter 
Adriaan van Vark. 
 
Alle zaterdagen van 9 juli tot 27 augustus, van 10:00 tot 17:00 uur 
Tentoonstelling “De zeven kazernes”, maar nu uitgebreid met ‘vondsten’ die door bouwbioloog 
Jobbe Wijnen in de kazernegebouwen zijn gedaan en die iets laten zien van de werkzaamheden 
‘achter de hekken van de kazernes’. Ook worden er artikelen toegevoegd die iets vertellen over  
het dagelijks leven in de kazernes, maar die ook wat zeggen over veranderingen in de Edese 
samenleving die ontstaan zijn door de komst van de militairen naar Ede. 
 
Zaterdag 10 september, Open Monumentendag 
Thema: ‘Iconen en symbolen’. Nadere informatie volgt 
 
Vrijdag 16 september, 11:00 – 12:00 uur 
Herdenking van het bombardement Ede Zuid. Deze herdenking vindt plaats bij het monument aan 
de Parkweg hoek Johannes Bosboomlaan. 
 
Zaterdag 17 september 
Airborneherdenking bij het monument bij de schaapskooi op de Ginkelse Heide; Luchtlandingen 
op de Ginkelse Heide. 
 
Zaterdag 15 oktober, 13:30 –19:00 uur 
Battlefieldtour over de geslaagde ontsnappingsroute Pegasus 1 van 22/23 oktober 1944. Nadere 
informatie volgt. 
 
Zaterdag 29 oktober, 13:30 – 19:00 uur 
Battlefieldtour over de mislukte ontsnappingsroute Pegasus 2 van 18/19 november 1944. Nadere 
informatie volgt. 
 

 

 
 


