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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Nieuws van het Platform Militaire Historie Ede
Voor het Platform Militaire Historie Ede is de Open Monumentendag op 8
september dit jaar heel bijzonder. Zij openen dan officieel het Militairhistorisch Informatiepunt “De Smederij”. De oude hoefsmederij op de Prins
Mauritskazerne is een gemeentelijk monument aan de Verbindelaarsweg 100.
Het gebouw vertelt zijn eigen historie, maar huisvest tevens interessante
exposities over het rijke militaire erfgoed van Ede. Meer dan 100 jaar
Garnizoen Ede en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog leveren veel materiaal,
zoals documenten, foto’s, voorwerpen, uniformen en verhalen. Op zaterdag 8 september kunnen
geïnteresseerden De Smederij bezichtigen tussen 10.00 en 17.00 uur.
Tijdens deze Open Monumentendag 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 militaire 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. In de Smederij zelf is een mess
(kantine) ingericht uit de tijd van de dienstplichtigen, waar u het traditionele soldatenontbijt van
een kop koffie met gevulde koek kunt kopen.
Veteranen inloophuis
Naast de vele activiteiten zoals lezingen, battlefieldtours en filmavonden start het platform ook
met een vrijdagmiddag bijeenkomst voor Edese veteranen en oud-militairen. In samenspraak met
de Veteranen Sociëteit Ede is gekozen voor de laatste vrijdagmiddag van de maand. Tussen 16.00
en 18.00 uur ontvangen we graag oud-collega’s in De Smederij, een pracht locatie om onder het
genot van een drankje verhalen en ervaringen samen te delen. We starten dit jaar met het
‘Veteranen inloophuis Ede’ op vrijdag 26 oktober en 30 november. Er zullen nuldelijns
zorg collega’s aanwezig zijn. Bij voldoende belangstelling wil men deze activiteit opnemen in het
jaarprogramma.
Voor meer informatie zie www.platformmhe.nl of abonneer je op de Nieuwsbrief.

Volgende VSE bijeenkomst in september met Lezing Wibo Boersma!!
Datum
Aanvang
Aanvang lezing
Kosten maaltijd
Locatie
Aanmelden

:
:
:
:
:
:

woensdag 12 sept.
15.30 uur
16.15 uur
€ 10,Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 8 sept. aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de Belvédère
niet bereikbaar!

Opmerking!

:

Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en vervolgens blijkt
dat u toch niet kunt; vergeet dan niet om u af te melden. Immers de
kok rekent op uw komst!!

Klassendag Airborne herdenkingen

Op donderdag 20 september wordt een klassendag georganiseerd op de Ginkelse Heide. Op deze
dag vindt de overdracht van het Airborne monument op de Ginkelse heide plaats. Tevens zal er
door een 8-tal veteranen aan schoolkinderen verteld worden over geschiedenis van Market Garden
in sept 1944, hun eigen uitzending en wat dit voor hen heeft betekend. Oorlog en vrede staan
centraal tijdens deze klassendag.
Een belangrijk onderdeel van het programma is de oefening Falcon Leap. Er zal die morgen (bij
goed weer) door parachutisten worden gesprongen.
Voor de schoolkinderen is dit fantastisch om van zo dichtbij mee te maken en het tevens terug in
de tijd te kunnen plaatsen.

Veteranenlezing 2018
De jaarlijkse veteranenlezing, onder auspiciën van het Veteraneninstituut, vindt dit jaar plaats op
maandag 5 november in het congrescentrum de Reehorst in Ede. Eén van de sprekers zal zijn de
bekende psychiater Bram Bakker.
Dit jaar is het thema “relaties onder vuur”. Wat betekent een uitzending voor het thuisfront?
Op de website https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenlezing2018/ kunt u zich aanmelden
voor deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

