Platform Militaire Historie Ede
PMHE naar De Smederij
Vrijheidsfestival Ede
Battlefieldtours Keuenklep
Nieuwsbrief 33, april 2018

Beste abonnees,
Na een aantal mooie jaren in ons militair-historisch informatiepunt onder de Heidebrouwerij verhuist
het Platform Militaire Historie Ede deze zomer naar gebouw 27 op de Arthur Koolkazerne in Ede. Het
monumentale gebouw uit 1908 kent een fraaie, militaire geschiedenis en is gelegen naast de
paardenstallen en bijhorende magazijnen.
‘De Smederij’ bevatte een werkplaats voor
de zwaardveger en twee werkplaatsen voor
de
hoefsmeden
(smidse),
met
een
beslagloods voor de beide eskadrons
Huzaren die in de cavaleriekazerne waren
gehuisvest.
De voormalige hoefsmederij wordt nu
ingericht als ontvangstruimte voor een
groep van ongeveer 25 personen. De
beslagloods, met grote etalage, (rechts op
de foto) wordt onze wisselexpositieruimte.
In het achterste gedeelte van het gebouw
De Smederij anno 1908
wordt een ‘mess’ ingericht, die de sfeer moet
uitademen van het naoorlogse garnizoen Ede. De ‘hooizolder’ gaan we verbouwen tot educatieve
ruimte voor de jeugd, met speciale aandacht voor de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Tot slot bevat ons nieuwe onderkomen nog een kleine werkruimte, die dienst zal gaan doen als depot.
Opening
De publieksopening van het nieuwe militair-historisch informatiepunt staat voor 8 september 2018 op
de agenda, tijdens de Open Monumentendag. We krijgen de sleutel van het gebouw al op 30 april,
waarna vrijwilligers het pand zullen gaan inrichten. Op 1 juni worden onze relaties van het bouwbedrijf,
architect en gemeente Ede
uitgenodigd voor een eerste
bezichtiging. Tussentijds zal het
pand
beperkt
worden
opengesteld
tijdens
de
battlefieldtours
naar
de
Keuenklep die we deze zomer
willen gaan organiseren. Meer
informatie hierover treft u aan in
deze nieuwsbrief.
Vrijwilligers
Met het betrekken van dit
monumentale gebouw is er ook
behoefte aan meer vrijwilligers. We zullen naar verwachting meer bezoekers gaan ontvangen,
waardoor meer leden nodig zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen we daarom gerichte vacatures
plaatsen. Heeft u nu al belangstelling, neem dan gerust contact met ons op!
E-mail: info@PlatformMHE.nl

Vrijheidsfestival Ede 2018
Aanstaande zaterdag (!), op 21 april 2018, vindt de
tweede editie van het Vrijheidsfestival Ede plaats. Ook
deze editie zal het weer een feestelijke mix van verhalen,
educatie, theater en concerten zijn. Centraal staan de
verhalen over vrijheid en verzet en het besef dat de vrede
waarin we nu leven niet vanzelfsprekend is.
Herdenking
Het Vrijheidsfestival begint zaterdag 21 april om 14.00 uur
met een herdenking bij het Bevrijdingsmonument op de
hoek Arnhemseweg/Vossenakker in Ede. Burgemeester
René Verhulst zal aanwezig zijn en een korte toespraak
houden.
Programma voor iedereen, ook voor kinderen
Vanaf 16:00 uur is iedereen van harte welkom bij Akoesticum voor een
feestelijk en doorlopend programma met activiteiten voor jong en oud.
Binnen in de zalen en studio’s zijn wisselende optredens te zien:
muziek, WOII-monologen, een kinderprogramma met theater en
verrassende acts, de jaarlijkse 17-aprillezing en speciale concerten door
de Fanfare Bereden Wapens met solisten Ingrid van den Nieuwenhuizen
en Dennis Kroon (bekend van de Voice of Holland).
17-aprillezing
Vertelling en muziek door Ed van Seters en Wim Rietkerk van het Platform Militaire Historie Ede.
De lezing zal tijdens het Vrijheidsfestival twee keer worden gehouden en duurt ongeveer een half uur.
Het thema is: “Wat betekent dat, bevrijd zijn?”
Locatie: Tuinzaal Akoesticum Tijden: om 18:00 en 20:00 uur.
Festival Food&Drinks
Naast alle gratis toegankelijke activiteiten is er een gezellig Foodplein waar men heerlijk Festival Food
& Drinks kan kopen. Het Foodplein in de mooie binnentuin is open vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur.
Het Vrijheidsfestival is gratis toegankelijk. Voor de concerten om 16:00 en 20:00 uur kunnen (gratis)
tickets worden gereserveerd via www.vrijheidsfestivalede.nl.
Initiatiefnemers van het Vrijheidsfestival Ede zijn Akoesticum, de gemeente Ede en het Platform
Militaire Historie Ede. Centrale locatie is de thuisbasis van Akoesticum, het nationale trainingscentrum
voor podiumkunsten op het terrein van de voormalige Johan Willem Frisokazerne.
Het Vrijheidsfestival vindt elk jaar plaats rondom 17 april, de historische datum van de bevrijding van
Ede in 1945. Het festival verbindt generaties, kunstdisciplines en groepen met een feestelijk en
inhoudelijk programma vol historie en cultuur.

Fiets-battlefieldtour fatale wapendropping de Keuenklep
Het Platform Militaire Historie Ede organiseert deze
zomer battlefieldtours op de fiets naar het
droppingterrein de Keuenklep nabij Lunteren. Het
thema van de tour is de wapendropping voor het Edese
verzet, die in de nacht van 8 op 9 maart 1945
plaatsvond. We willen u op locatie het aangrijpende
verhaal vertellen van de verzetsdaad die zeventien
Edese verzetsmensen het leven zou kosten.
Data: 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus.
Start- en eindpunt is De Smederij. De tour met eigen
fiets start om 11.00 uur met een korte inleiding en zal
om ca. 14.00 uur zijn afgelopen.
De kosten bedragen 7,50 per persoon. Dit is inclusief
een eenvoudige lunch te velde.
Aanmelden kan door
info@PlatformMHE.nl

een

mail

te

sturen

naar:

In het Kijk- en Luistermuseum Bennekom, het Historisch Museum Ede (Cultura) en Museum Lunteren
zijn tot en met 6 mei a.s. exposities over de wapendropping ingericht. Gedurende de zomer zal er in
De Smederij een tentoonstelling over deze fatale wapendropping te zien zijn.
Promotietour
9 maart 2018 - In het kader van 'Het jaar van Verzet'
organiseerde het platform in samenwerking met lokale
erfgoedinstellingen
een
fiets-battlefieldtour
naar
het
droppingterrein de Keuenklep nabij Lunteren.
‘Amersfoort Gezien’ ging met ons mee en maakte er een
leuke reportage van. - Klik op de foto!

Historisch Cahier fatale wapendropping
Ter gelegenheid van het Jaar van Verzet heeft
het Edese gemeentearchief een boekwerkje
uitgegeven over de wapendropping bij de
Keuenklep. Het cahier wordt gratis verstrekt
aan iedereen die meedoet aan een educatief
programma in één van de deelnemende
musea: Historisch Museum Ede, Museum
Lunteren, Kijk- en luistermuseum Bennekom
en het Platform Militaire Historie Ede.
Net als honderden leerlingen uit het
basisonderwijs ontvangen ook alle deelnemers
aan de battlefieldtours van het platform dit
Historisch Cahier.
Foto: Peter van Beek van het gemeentearchief overhandigt het
eerste exemplaar aan auteur Ben Verduijn

Meer informatie: Jaar van Verzet

Restauratie De Smederij
De restauratie van De Smederij is in volle gang. Het toekomstige onderkomen van het platform staat
momenteel stevig in de steigers. Op bijgaande foto zijn werklieden bezig met het isoleren van het dak.

We zijn verheugd te kunnen melden dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, nu het hele gebouw
beschikbaar komt voor de activiteiten van het Platform Militaire Historie Ede. Tijdens de Open
Monumentendag op 8 september zal het nieuwe militair-historisch informatiepunt haar deuren voor het
publiek openstellen.
Meer foto’s van de restauratie van
De Smederij kunt u hier bekijken.

Artistieke impressie
De Smederij in 2018

Minister van Defensie bezoekt De Smederij
Ede, 5 maart 2018 - Minister van Defensie
Ank Bijleveld bezocht tijdens een
werkbezoek het militaire erfgoed van Ede.
Voorzitter Ed van Seters van het Platform
Militaire Historie Ede leidde de minister
rond over het voormalige kazerneterrein.
Samen met wethouder Willemien
Vreugdehil en fractievoorzitter van het
CDA Jan Pieter van der Schans kreeg de
minister in vogelvlucht uitleg over het rijke
militaire erfgoed van Ede. De tour eindigde
bij het toekomstige onderkomen van het
platform; De Smederij (foto).
De minister onderstreepte het belang van
de samenwerking van het platform met de
Edese veteranen en oud-militairen.
Van links naar rechts:








vertegenwoordiger Ministerie van Defensie
wethouder Willemien Vreugdenhil
Jan Willem Nuis
Jan Pieter van der Schans
minister van Defensie Ank Bijleveld
Ed van Seters
André Hartgers

Exceptioneel museaal transport
De redactie ontving van een anonieme
inzender bijgaande foto. Naar verluid
zou het hier gaan om een geheim,
museaal transport dat in opdracht van
het Platform Militaire Historie Ede werd
uitgevoerd. Het platform was echter
niet voor commentaar beschikbaar en
wilde niet bevestigen of het hier om
een illegaal veetransport gaat. Een
Partij voor de Dieren heeft inmiddels
geschokt gereageerd en de redactie
laten weten een onderzoek in te stellen.
Wordt vervolgd . . .



Sociale Media
Wist u dat het Platform Militaire Historie Ede ook actief is op onderstaande sociale media?
Twitter:
Facebook:

https://twitter.com/PlatformMHE.
https://www.facebook.com/groups/430654893700861/

Schoolopdracht Slag om de Ginkelse Heide
2018 - Lisanne Budding en Melissa Heij maakten als schoolopdracht
een reportage over De Slag om de Ginkelse Heide. De studenten
bezochten hiervoor het militair-historisch informatiepunt en gingen
in gesprek met Ed van Seters. Beide leerlingen bezochten ook het
voormalige slagveld, waar ze zelf verslag deden van de gevechten
op de Ginkelse Heide
De reportage kan worden bekeken door op de afbeelding
hiernaast te klikken.

Agenda

(onder voorbehoud)

21 april

Herdenking bevrijding Ede
Vrijheidsfestival
17-aprillezing
Nationale dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Herdenking gevallen huzaren (Zuid-Ginkel)
Open Monumentendag 2018
Herdenking bombardement Ede-zuid
Airborne Herdenking en luchtlandingen

4 mei
5 mei
10 mei
8 september
21 september
22 september

Meer nieuws over bovenstaande activiteiten treft u aan in onze volgende nieuwsbrief. Deze en eerdere
nieuwsbrieven zijn ook op onze website www.platformmhe.nl terug te vinden. Een nieuwe 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.

