Doelstelling

Activiteiten

Ede kent een rijke militaire historie. Het
Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten
doel deze verder te documenteren en
toegankelijk te houden voor Edenaren en
andere belangstellenden. Bovendien kunnen
activiteiten en projecten door het platform
worden ondersteund.

Educatie: Het platform heeft een aantal
standaard lessen ontwikkeld over de
geschiedenis van Ede in de jaren 1940 - 1945.
Aan de hand van meegebracht historisch
materiaal wordt op speelse wijze verteld over
de periode van de inval tot de capitulatie van
het Duitse leger.

Exposities: Het platform beschikt over een
verzameling historische, militaire documenten,
afbeeldingen en attributen, welke gebruikt
wordt bij het inrichten van mobiele en vaste
exposities.

Kerntaken
Kennisbeheer: Het verrichten van historisch
onderzoek en het verzamelen van historische
afbeeldingen en documenten. Binnen het
kennisbeheer worden de aan het platform
gestelde advies- en informatievragen
behandeld.
Projectondersteuning: Het bieden van
ondersteuning aan initiatieven die met onze
doelstellingen zijn verbonden, zoals het
meedenken of meewerken in projecten, het
(doen) verzorgen van lezingen of excursies en
het ter beschikking stellen van beeldmateriaal.
Databeheer: Het digitaliseren en restaureren
van historische documenten en beeldmateriaal,
zodat deze voor toekomstige generaties
behouden blijven en digitaal beschikbaar
komen voor lezingen, exposities en educatieve
doeleinden.
Vrijwilligersbeheer: Het platform bestaat
geheel uit vrijwilligers, welke worden ingezet
bij het organiseren en begeleiden van
herdenkingen en bevrijdingsevenementen, het
geven van lezingen en excursies of het plegen
van onderhoud aan historisch materiaal.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.PlatformMHE.nl

Herdenken: Het Platform is betrokken bij tal
van militaire herdenkingen en ceremonies. In
nauw overleg met de Gemeente Ede en andere
betrokken partijen worden jaarlijks meerdere
van deze plechtigheden georganiseerd of
begeleid.

Lezingen: Het Platform organiseert op verzoek
lezingen over Ede in de Tweede Wereldoorlog.
Zo gaan we aan de hand van een unieke serie
kleurendia’s terug in de tijd . . . Maar ook over
andere onderwerpen is veel te vertellen.
Meer weten? Mail naar info@platformmhe.nl

Battlefieldtour: Na afloop van de Slag om
Arnhem blijkt dat ongeveer 6000 Britse
Airbornes op de noordelijke Rijnoever zijn
achtergebleven. De meesten van hen zijn door
de Duitsers gevangengenomen. Een groot
aantal Britten heeft echter weten te ontkomen
en zwerft door de Veluwse bossen. Stukje bij
beetje worden deze militairen door het verzet
opgespoord. Uiteindelijk worden er twee
operaties opgezet om hen over de Rijn te
brengen.

MHIP
Het MHIP is geen museum, maar een Militair
Historisch Informatiepunt dat aan de hand van
twee hoofdthema's, 'het Garnizoen Ede' en
'Ede tijdens WO2', de militaire geschiedenis
van Ede presenteert. Ieder hoofdthema is weer
onderverdeeld in vijftien typisch Edese
onderwerpen, waarbij er permanente aandacht
is voor Operatie Pegasus.

Platform
Militaire Historie Ede

Gidsen van het platform geven op locatie uitleg
over de Pegasus-ontsnappingsoperaties, welke
na afloop van de Slag om Arnhem door het
Edese verzet werden georganiseerd.
In overleg zijn ook battlefieldtours over andere
gebeurtenissen mogelijk. Raadpleeg voor meer
informatie, data en opgave onze website:
www.PlatformMHE.nl

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden over
militaire aangelegenheden in de gemeente Ede,
abonneer u dan vrijblijvend op onze gratis
nieuwsbrief door een berichtje te sturen naar:
nieuwsbrief@platformmhe.nl

Het MHIP is gevestigd aan de Nieuwe
Kazernelaan in Ede en op afspraak te
bezoeken. Raadpleegt u voor meer informatie
onze website: www.PlatformMHE.nl

