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Beste abonnees, 

 

Na een korte onderbreking bent u vanaf aanstaande dinsdag weer welkom om deel te nemen aan de 

thema-avonden die door het platform worden georganiseerd in het MHIP, onder de Veluwse 

Heidebrouwerij op de voormalige Prins Mauritskazerne. 

 

Dinsdagavond 30 mei besteden we aandacht aan de Canadese zomer van 1945. 

We hebben Eelco de Zee van de Royal Canadian Legion Branch 005 (RCL 005) 

uitgenodigd om deze avond een presentatie te verzorgen. 

 

De RCL 005 is de enige Branch in Nederland. Samen met vier branches uit 

Duitsland vormen zij de RCL Zone Europa. Het voornaamste doel van de Branch is 

het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese en andere 

geallieerde militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar 

gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.  

 

We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om deze avond aanwezig te zijn. Het 

MHIP is open van 20.00 tot 22.00 uur.   

Link naar website  

 

 

Dinsdagavond 6 juni verzorgt Ingeborg Kriegsman een presentatie over het Vluchtoord Ede, waar 

ten tijde van de Eerste Wereldoorlog Belgische vluchtelingen werden opgevangen. Na de Duitse inval in 

België zijn veel Belgen naar Nederland gevlucht. In december 1914 werd daarom gestart met de bouw 

van een vluchtoord op de Eder Hei. In juli 1915 telde het kamp maar liefst 5340 bewoners, wat de 

grootste bezetting ooit zou zijn. Op onze website staan enkele fotokaarten van het vluchtoord. 

 

Ingeborg Kriegsman schreef het boek ‘Hoop op 

toekomst’ over de Belgische vluchtelingen in 

Nederland. 

 

Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar! U bent van 

harte uitgenodigd. De toegang is gratis. 

 

 

Dinsdagavond 13 juni geeft Bert Rietberg (onder voorbehoud) van De Stichting Grebbelinie een 

presentatie over het Fort aan de Buurtsteeg. Het fort aan de Buursteeg op de grens van Ede, 

Veenendaal en Renswoude vormt één van de meest 

ambitieuze projecten in de Grebbelinie en is onlangs 

helemaal hersteld. De Stichting Grebbelinie heeft 

hiervoor o.a. historische kaarten, 

achtergrondinformatie en profielen geleverd. 

 

De Stichting Grebbelinie is een actieve club met 

vrijwilligers met een uitgebreide website 
 
 
Foto: Stichting Grebbelinie 
Februari 2014: wal bastion hersteld 

http://www.platformmhe.nl/mhip.php
http://www.rcl005.nl/nl/
http://www.platformmhe.nl/hf/1915_VluchtoordEde/index.php
http://www.grebbelinie.nl/page/projectbuursteeg
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_027prt.pdf


Expositie: De Canadese 

zomer van 1945 
 

Het Platform Militaire Historie Ede 

heeft in haar MHIP een fraaie 

expositie samengesteld over de 

Canadese zomer van 1945, welke 

dinsdagavond 30 mei zal worden 

geopend tijdens de presentatie van 

Eelco de Zee van de Royal 

Canadian Legion. 

 

De expositie is hierna nog te 

bezoeken op de zaterdagen 1, 15 

en 29 juli en op 12 augustus. Het 

MHIP is deze dagen geopend van 

10.00 tot 16.00 uur. 

 
Foto: Ed van Seters 

Routebeschrijving 

 

 

Verzetsheldenwijk 

 

Tijdens het Vrijheidsfestival 

werden de straatnamen onthuld 

van de nieuwe Edese 

verzetsheldenwijk op het 

voormalige kazerneterrein. 

 

Bijgaande foto ontvingen wij uit 

Israel, van de zoon van Didi Roos, 

één van de verzetshelden die Ede 

rijk is. 

 

In de nieuwe Edese wijk kom je 

onderstaande straatnamen tegen: 

 

 

Piet Romboutlaan 

Wiesje Boonzaaijerstraat 

Didi Rooslaan 

Pieter van Varklaan 

Ariën Thomassenstraat 

Egbert Veenhof 

Rijk Tigelaarstraat 

Piet Smithof 

Cornelis Verduijnstraat 

Cornelis Garritsenstraat 

Barend Veenendaalstraat  

Gebroeders van 

Steenbergenplantsoen 

Folkert Roosjenstraat  

Henk Wildenburglaan 

Janny Laupmanlaan  

 

In de buitendorpen van Ede zullen te zijner tijd onderstaande straatnamen worden toegevoegd: 

 

Simon van den Bent (Bennekom)  Jan Willem Schouten (Bennekom) 

Peter Roseboom (Bennekom)  Henk en Wim van der Mheen (Lunteren) 

Gerard Lambert (Ederveen) 

  

 

 

Plattegrond 

De plattegrond met daarop de nieuwe straatnamen kunt u in 

groot formaat (PDF) downloaden van onze website door op de 

afbeelding hiernaast te klikken. Het bestand is 14 MB groot. 

 

 

  

http://www.platformmhe.nl/mhip.php
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_027_verzetsheldenwijk.pdf


Schenking uniformjas Blauwe Huzaren 

 
Het Platform Militaire Historie Ede ontving 

uit handen van de heer Van Laar een 

fraaie uniformjas uit 1910. 

 

Het donkerblauwe jasje heeft toebehoord 

aan een blauwe huzaar, verkeert in zeer 

goede staat en is gedragen in Ede. Het 

platform had dit jasje nog niet in haar 

collectie en is de heer Van Laar dan ook 

zeer erkentelijk voor het afstaan van dit 

fraaie stukje Edese, militaire historie.  

 

In 1909 tot aan de mobilisatie van 1914 

nam het 3de en 4de eskadron van het 1ste 

Regiment Huzaren (1RH) hun intrek in de 

nieuwe cavaleriekazerne in Ede, later de 

Arthur Koolkazerne genoemd. 

 

Foto: Dhr. Van Laar (rechts) overhandigt 

in het MHIP de uniformjas  aan  

platformlid Ronald van Riet.            Foto: Wouter van den Berg 

 
 
 

Vrijheidsfestival Ede 2017  

Op zaterdag 22 april 2017 organiseerde het Akoesticum in 

samenwerking met de Gemeente Ede en het Platform Militaire 

Historie Ede een eerste editie van het Vrijheidsfestival Ede. 

Deze dag stond in het teken van militaire historie, optredens, 

workshops, verhalen, exposities, film, dans, sport en spel, militaire 

voertuigen en muziek. Afsluitend was er een feestelijke parade 
over het kazerneterrein en een vrijheidsmaaltijd. 

Platformlid Wouter van den Berg maakte een verslag van deze eerste editie. U kunt het bekijken door 

op het plaatje te klikken! 

 

Bevrijdingsevent 2015 
 

Op vrijdagavond 17 april 2015 vierden we in het Expotheater van 

CineMec 70 jaar vrijheid met een groots opgezet bevrijdingsevent. 

Misschien kunt u het zich nog herinneren. Het Orkest van de Kapel 

Koninklijke Luchtmacht speelde toen bekende melodieën en het 

Platform Militaire Historie Ede vertoonde voor het eerst de 

indrukwekkende documentaire ‘Tussen de linies, Ede ‘44–‘45’.  

Van dit evenement hebben we opnames gemaakt, die we nu 

hebben gemonteerd. U kunt het filmpje bekijken door op de foto te 

klikken. 

 

 

 

 

 
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. 

mailto:info@platformmhe.nl
http://www.platformmhe.nl/vid2015bee.php
http://www.platformmhe.nl/vid2017vf.php

