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Beste abonnees,  

 

Zaterdag 16 april is het 71 jaar geleden dat er voor Ede een einde kwam aan de Duitse bezetting. De 

gemeente Ede organiseert in samenwerking met het Platform Militaire Historie Ede op deze 

herdenkbare dag verschillende activiteiten.  

 

10.00 - 10.30 uur: herdenking bevrijding Ede 

’s Morgens beginnen we de dag om 10.00 uur met een 

officiële herdenking van de bevrijding van Ede bij het 

Bevrijdingsmonument op de hoek van de 

Arnhemseweg–Vossenakker. Tijdens een eenvoudige 

plechtigheid zal Burgemeester Van der Knaap een 

toespraak houden en een bloemstuk leggen bij het 

monument dat is opgericht ter nagedachtenis aan de 

Britse en Canadese bevrijders van Ede. U bent van 

harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

 

 

10.30 - 14.00 uur: rondleiding Memorial Park 

Aansluitend aan de herdenking bij het 

Bevrijdingsmonument geven leden van het Platform 

Militaire Historie Ede uitleg op het Memorial Park over 

de daar aanwezige monumenten. Hierbij zal er speciaal 

aandacht zijn voor het Mausoleum, het Joodse 

monument, het Bevrijdingsmonument en de 

gedenkzuil die is opgericht voor omgekomen militairen 

wereldwijd. 

 

 

 

 

 

 

10.30 - 15.00 uur: militaire voertuigen  

Deze zaterdag verzorgen we militair transport tussen het 

Raadhuisplein en het Memorial Park Ede. U kunt 

meerijden met originele voertuigen uit de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

10.30 - 11.30 uur: filmvoorstelling  

In kantine van het gemeentehuis vertonen we vanaf 

10.30 uur de film 'Tussen de linies. Ede 1935-1945'. 

 

11.30 - 12.15 uur: lezing raadhuis 

Voorzitter Ed van Seters zal om 11.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een lezing geven over 

Ede in oorlogstijd en de bevrijding van Ede. De titel van de lezing luidt: 'Edese herinneringsasbak 

verhaalt'.  

 

https://www.google.nl/maps/@52.043549,5.6781732,18z
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_020prt.pdf


 

11.00 - 16.00 uur: kinderspelen 

Vanaf 11.00 uur worden er voor de jeugd in het centrum van Ede diverse 

kinderspelen georganiseerd. 

 

 

De vlag mag uit op zaterdag 16 april, want we vieren met elkaar de 
bevrijding van Ede! 
 

 

 

Miniconferentie Edese basisscholen  
 

Op vrijdagmorgen 15 april organiseert Het Platform 

Militaire Historie Ede voor basisscholen uit de 

gemeente Ede een rondleiding door het Memorial 

Park, met aansluitend een miniconferentie in de 

raadzaal van het gemeentehuis. De scholen worden 

hierbij vertegenwoordigd door een selecte groep 

leerlingen, die later in de klas verslag zullen 

uitbrengen van deze bijeenkomst.  

Gidsen van het platform zullen uitleg geven over de 

monumenten en daarbij de vraag stellen: 'Welk 

monument spreekt jou het meest aan?' 

  

 

17 aprillezing  

 
Het Platform Militaire Historie Ede organiseert op verzoek lezingen over Ede in de Tweede 

Wereldoorlog. Op onze website kunt u terecht voor een overzicht van de mogelijkheden. Op 

woensdagavond 13 april zal Ed van Seters namens het platform MHE en op uitnodiging van Vereniging 

Oud Ede, een lezing verzorgen over Ede in oorlogstijd en de bevrijding van Ede. De lezing zal worden 

gegeven in Hotel De Bosrand, waar de vereniging haar Algemene Ledenvergadering houdt. Omdat 

deze lezing alleen toegankelijk is voor leden en genodigden, wordt de lezing herhaald op zaterdag 16 

april. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De lezing wordt gehouden in de raadzaal van het 

gemeentehuis en begint om 11.30 uur.  

 

Expositie De zeven kazernes 
 

Zaterdag 30 april kunt u weer terecht in het 

Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) op de 

voormalige Prins Mauritskazerne in Ede om de 

tentoonstelling 'De zeven kazernes' te bezoeken. 

Het Platform Militaire Historie Ede zoomt met 

deze expositie in op de zeven kazernes die tussen 

1904 en 1940 in Ede werden gebouwd. De nadruk 

ligt hierbij op de vooroorlogse periode: de bouw 

en architectuur van de kazernes en hun eerste 

bewoners.  

 

Het MHIP is geopend op de zaterdagen 30 april, 

28 mei en 18 juni, van 10.00 tot 17.00 uur. 

Daarnaast bestaat er voor groepen de 

mogelijkheid om op afspraak de tentoonstelling te 

bezoeken.  

 

 

 
  

http://www.platformmhe.nl/lezingen.php
http://www.platformmhe.nl/mhip.php


Nationale Herdenking  
 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In Bennekom, De Valk, Ederveen, Lunteren, 

Otterlo en Ede worden herdenkingen gehouden. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij graag naar 

het programma dat door de gemeente Ede zal worden gepubliceerd in de plaatselijke huis–aan–

huisbladen. 

Battlefieldtour Edouard de Beaumont 

Op 2 april 2016 organiseerde het platform 

een battlefieldtour voor leden van de 

Nederlandse Vereniging ter Bevordering en 

Instandhouding van Wapenverzamelingen 

NVBIW, ook wel bekend onder de naam: 
Edouard de Beaumont  

Samen met deze enthousiaste groep 

verzamelaars verkenden we de route die de 

Britse Airbornes in 1944 aflegden tijdens de 

Pegasus ontsnappingsoperaties. We kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagde dag en 

zijn dankbaar voor de fraaie complimenten 

die we na afloop in ontvangst mochten 
nemen.  

Op 29 oktober 2016 organiseren we weer een 
Battlefieldtour Pegasus II. Voor deze tour kunt u zich nu al opgeven. Bezoek hiervoor onze webpagina. 

  

 

Herdenking Amersfoort en Loosdrecht  

 
Op 20 maart 1945 werden zestien Edese 

verzetsmensen door de Duitsers 

gefusilleerd. Tien van hen stierven in 

Amersfoort en zes vonden de dood in 

Loosdrecht. Deze mannen hadden 

meegewerkt aan een nachtelijke 

wapendropping voor het verzet op een 

terrein tussen Lunteren en Ede. Evenals in 

voorgaande jaren werden deze 

gebeurtenissen herdacht met een korte 

plechtigheid.  

 

Bijgaande foto werd gemaakt door Gerard 

Gijsbertsen die namens het platform de 

herdenkingen in Amersfoort en Loosdrecht 

bezocht. 
 

 
Agenda 

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. 

 

Voor alle foto’s geldt: © Platform Militaire Historie Ede 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform voor Militaire Historie Ede (PMHE), onder redactie van Wouter van den Berg. 
Nieuwsberichten verschijnen op onregelmatige tijden als hier aanleiding voor is. De nieuwsberichten worden toegezonden aan 
alle bij het PMHE geregistreerde email adressen. Mocht u geen prijs meer stellen op verdere ontvangst, dan kunt u met een 
bericht aan info@platformmhe.nl verzoeken de toezending te stoppen. Mocht u zelf ideeën hebben voor een nieuwsbericht, dan 
kunt u dit doorgeven aan info@platformmhe.nl. 

Foto Richard van der Wolf 

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/herdenken/nationale-herdenking
https://www.wm8.nl/index.php/
http://www.platformmhe.nl/battlefieldtours.php
http://www.platformmhe.nl/Platform_MHE_agenda.pdf

