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Beste abonnees, 

 

Voordat de drukke herdenkingsmaand september begint, hebben we nog een paar leuke activiteiten 

voor u op onze agenda staan. Zo kunt u aanstaande zaterdag voor de laatste keer deze zomer 

deelnemen aan onze fiets-battlefieldtour naar Lunteren en is in De Smederij de bijhorende expositie 

over de wapendropping nog te bezoeken. En volgende week bent u natuurlijk ook weer van harte 

welkom op onze maandelijkse filmavond. 

 

 

Excursie Keuenklep 18/8 
 

Komende zaterdag 18 augustus organiseert het 

Platform Militaire Historie Ede voor de laatste 

keer deze zomer een battlefieldtour per fiets 

naar het droppingsterrein de Keuenklep bij 

Lunteren. Onder begeleiding van een gids voert 

de route langs een aantal historische locaties 

waar in passende kledij gestoken platformleden 

vertellen over de aanloop naar en de uitvoering 

van de fatale wapendropping die hier in 1945 

plaatsvond. De excursie wordt afgesloten bij 

het verzets-mausoleum op de Paasberg in Ede.  

 

De deelnamekosten bedragen 7,50 pp (pinnen 

is mogelijk). Daarbij inbegrepen is een 

eenvoudige lunch te velde en een boekwerkje 

over de wapendropping. 

 

Deelnemers moeten zelf een fiets meenemen! Graag vooraf even aanmelden (info@platformmhe.nl), 

zodat we voldoende lunches op voorraad hebben. Het startpunt is De Smederij. 

 

 
Filmavond ‘Het bericht moet door’ 21/8 

 

De onlangs gehouden filmavond met de film ‘Now it can be told’, was een groot succes. Ondanks de 

hoge temperatuur moesten er in de grote zaal van De Smederij extra stoelen worden bijgezet om alle 

aanwezigen een zitplaats te kunnen geven.  

 

Aanstaande dinsdagavond 21/8 vertonen we opnieuw een film, 

ditmaal met de titel: 'Het bericht moet door', uit 1965. De film 

is gemaakt door de Leger Film en Fotodienst en speelt zich af in 

de omgeving van Ede. In het eerste gedeelte wordt na 20 jaar 

teruggekeken op de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem. Ze 

worden vergeleken met de 'moderne' radiomiddelen uit de jaren 

zestig. Het tweede deel laat interessante beelden zien over de 

naoorlogse Verbindingsdienst. We zien beelden van de 

opleidingen in Ede en een parate verbindingsoefening rond de 

brug om Arnhem.  

 

Battlefieldtour Keuenklep Lunteren 

Het bericht moet door 

http://www.platformmhe.nl/DeSmederij.php
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_035prt.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz6IeawfHcAhVIz4UKHUvsCk0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cosmetic-gallery.nl/laatste-kans&psig=AOvVaw2cfTyIiFXNr7sxNLmQuRO2&ust=1534506410083884


Na afloop van de vertoning kunt u terecht in onze Mess om onder het genot van een lokaal gebrouwen 

biertje of frisdrank na te praten over deze film. Ook kunt u na afloop van de vertoning de expositie 

over de wapendropping nog bekijken. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 

toegang is gratis. De film begint om 20.00 uur. 

 

 

Tentoonstelling 28/8 

 

Op dinsdag 28/8 kunt u voor de laatste keer de thematentoonstelling over de 

fatale wapendropping bekijken. De Smederij is deze dag van 13.00 tot 17.00 uur 

open voor publiek.  

 

 

Open Monumentendag 2018 / Opening De Smederij 8/9 
 

Op zaterdag 8 september is het dubbel feest op het 

voormalige kazerneterrein in Ede. U kunt er dan 

terecht voor de Open Monumentendag 2018 én voor 

de feestelijke opening van het militair-historisch 

informatiepunt De Smederij! 

 

Het Platform Militaire 

Historie Ede heeft lang 

uitgekeken naar deze 

bijzondere dag en 

nodigt u van harte uit om dit feestje met hen mee te vieren. 

 

Het nieuwe onderkomen van het platform is gelegen aan de Verbindelaarsweg nr. 

100 in Ede.   De Smederij is deze dag van 10.00 tot 17.00 uur gratis 

toegankelijk voor publiek. 

 

Deze voormalige hoefsmederij op de Prins Mauritskazerne is een gemeentelijk 

monument. Het karakteristieke gebouw vertelt zijn eigen historie, maar huisvest 

ook interessante exposities over het rijke, militaire erfgoed van Ede. Ruim 

100 jaar Garnizoen Ede en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog leveren 

genoeg materialen en verhalen op om de Edese, militaire historie levend mee 

te houden. 

Het thema van de Open Monumentendag is dit 

jaar ‘in Europa’. De wisselexpositie in De 

Smederij gaat daarom over het Garnizoen Ede tijdens de Koude Oorlog. 

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de 

communistische en kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e 

eeuw. Kenmerkend voor die periode zijn het grote aantal 

dienstplichtigen dat werd opgeleid om op te treden in NAVO verband op 

de Noord-Duitse Laagvlakte. Op de kazernes in Ede waren belangrijke scholen gehuisvest, zoals de 

School Verbindingsdienst, de School Luchtdoelartillerie en School Militaire Inlichtingen Dienst. 

Duizenden beroepsmilitairen en dienstplichtigen kregen hier o.a. radiolessen, schietlessen in de 

Stingerdome en taalcursussen in Russisch. Bovendien waren er parate eenheden in Ede gelegerd, die 

niet alleen oefenden op de Ginkelse Heide maar eigenlijk overal in Europa. In een wisselexpositie wordt 

van 8 september tot aan het einde van het jaar extra aandacht 

besteed aan het leven op de Edese kazernes. 

 

Tijdens de OMD pakt het platform nog extra uit. Rondom het 

gebouw zal living history aanwezig zijn om zo een beeld te geven 

van het militaire leven tijdens de Koude Oorlog. De groep 41 DKO 

verzorgt displays met voertuigen en tenten. Als het weer het 

toelaat is er buiten ook toepasselijke live muziek. In november 

1962 kreeg Ede twee beroemde dienstplichtigen binnen haar 

poorten. De gebroeders Ruud en Siem de Wolff, destijds beter 

bekend als ‘The Blue Diamonds’. Benny Stevens verzorgt tussen 

15.00 en 17.00 uur de muzikale omlijsting en zal zeker ‘Ramona’ 

en ‘Sukiyaki’ laten horen.  

http://www.platformmhe.nl/mve_koudeoorlogede.php


In de Smederij zelf is een mess (kantine) ingericht uit de tijd van de dienstplichtigen, waar u een 

traditioneel soldatenontbijt als een kop koffie met gevulde koek kunt kopen. 

 

 
 

 

 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op onze website of stuur een mail naar: info@platformmhe.nl 

 

Het adres van De Smederij is Verbindelaarsweg 100, 6711VD in Ede en is eenvoudig te bereiken via de 

Klinkenbergerweg en Eikenlaan (zie ook de luchtfoto op onze website).  

 

 

Sociale Media 
 
Het Platform Militaire Historie Ede is ook te vinden op onderstaande sociale media. 

 

Twitter:   https://twitter.com/PlatformMHE.  

 

Facebook:  https://www.facebook.com/groups/430654893700861/ 
 

 
 

 

Agenda   (onder voorbehoud) 

 

18 augustus  Expositie en fietstocht ‘Fatale wapendropping’  

21 augustus  Filmavond ‘Het bericht moet door’ 

8 september  Open Monumentendag 2018 

21 september  Herdenking bombardement Ede-zuid 

22 september  Airborne Herdenking en luchtlandingen  

 
 

 

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. 

Living history:  op naar De Smederij! 

http://www.platformmhe.nl/
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