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Nieuwsbrief 28, juni 2017

Beste abonnees,
Na de bevrijding van Ede, op 17 april 1945, verbleef een Canadees regiment nog een hele zomer in
Ede. Deze veelal jonge Canadese militairen, die veel hadden meegemaakt en ver van huis waren, zijn
bijzonder actief geweest in de lokale gemeenschap. Leden van het PMHE hebben zich verdiept in dit
stukje Edese militaire historie en een fraaie expositie samengesteld die vanaf komende zaterdag te
bezoeken is.

Expositie ‘De Canadese zomer van 1945’
Deze zomer organiseren we in het MHIP een kleine, maar fraaie expositie over de Canadese zomer van
1945. Met originele foto’s, attributen en uniformen laten we de bezoeker kennisnemen van ondermeer
het krijgsgevangenkamp in Harskamp, de legervoertuigenopslag in Deelen, de bouw van het
Mausoleum in Ede, een bevrijdingsfeest en
natuurlijk Trees met haar Canadees. Er is daarbij
tevens aandacht voor het verhaal achter de foto
waarop we de dames van de Eager Beavers zien
honkballen op een sportveld voor de Johan Willem
Frisokazerne. In deze nieuwsbrief treft u tevens een
link aan naar de lezing die platformlid Gerard
Gijsbertsen onlangs gaf over dit onderwerp.
De expositie is te bezoeken op de zaterdagen 1, 15
en 29 juli en op 12 augustus. Het MHIP is deze
dagen van 10.00 tot 16.00 uur gratis toegankelijk. U
bent van harte welkom!
Routebeschrijving MHIP

Fietstocht Frisokazerne - verzetsheldenwijk
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de onthulling van de staatnamen van de
nieuwe Edese verzetsheldenwijk op het voormalige kazerneterrein in Ede. In het MHIP hebben we de
panelen met achtergrondinformatie over de verzetshelden opnieuw opgesteld, zodat iedereen ze nog
eens rustig kan bekijken.
Op de zaterdagen 1 en 15 juli organiseren we twee
fietstochten over het kazerneterrein en door deze nieuwe
verzetsheldenwijk. Het kazerneterrein verandert momenteel
langzaam in een woonwijk. Deze overgangsfase is een goed
moment om de locatie te bezoeken. Om 11.00 en 14.00
uur staat er een ervaren platformgids paraat (foto), die u op
de fiets meeneemt door ruim 100 jaar Edes kazerneleven.
De rondleiding op eigen fiets duurt ongeveer anderhalf uur.
Het startpunt is bij het MHIP. De kosten bedragen € 1,- p.p.

Re-enactment 1945
Onder voorbehoud zal er op zaterdag 12 augustus rondom het MHIP een re-enactment oefendag
worden georganiseerd. Vrijwilligers in militaire uniformen zullen dan demonstraties geven en
oefeningen houden. We gaan die dag terug in de tijd, naar de zomer van 1945. Zodra de plannen
definitief zijn, laten we dat nog even weten!

17 aprillezing online
De lezing die door platformlid Gerard Gijsbertsen werd
gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van
Vereniging Oud Ede is nu ook online terug te zien. Herman
Rolleman heeft de lezing over de Canadese zomer van 1945
op video opgenomen en thuis voorzien van origineel, Edes
beeldmateriaal. De 28 minuten durende lezing staat inmiddels
op onze website. U kunt hem thuis rustig bekijken door op de
afbeelding te klikken!
Op 29 juli en 12 augustus zal de lezing ook doorlopend op
groot formaat worden vertoond in het MHIP!

Agenda
Zaterdag 9 september

Open Monumentendag
Locatie: boerderij Wester Wetering
Thema: boeren, burgers en buitenlui oftewel het Edes verzet in 1944
Tijd: 10.00 – 15.00 uur

Vrijdag 15 september

Herdenking bombardement Ede Zuid
Locatie: Parkweg Ede
Aanvang: 11.00 uur

Zaterdag 16 september

Airborne-herdenking en luchtlandingen
Locatie: Ginkelse Heide

Meer nieuws over bovenstaande activiteiten treft u aan in onze volgende nieuwsbrief. Deze en eerdere
nieuwsbrieven zijn ook op onze website terug te vinden. Een abonnee opgeven kan door een berichtje
te sturen naar info@PlatformMHE.nl

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.

