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NIEUWSBRIEF januari 2015.
Negende jaargang, nummer 1
Gelukkig Nieuwjaar!!
Al weer ’n jaar voorbij! Wat vliegt de tijd.
Alle oliebollen en champagne tijdens de jaarwisseling hebben niet kunnen voorkomen dat we
weer ’n jaartje ouder zijn geworden. Laten we hopen dat we een beetje gezond blijven. En laten
we positief blijven denken. Maak er wat van!
Wij, als bestuur van de VSE, wensen u allen een goede gezondheid toe voor 2015.
Kerstbijeenkomst van de VSE
Meer dan 50 deelnemers genoten van een sfeervolle Kerstbijeenkomst op woensdag
10 december bij de Belvédère. Iedereen kreeg bij binnenkomst een heerlijk glaasje Glühwein en
bij de warme klanken van een a-capellakoor genoot
men van de Kerstsfeer.
Er werd een smaakvolle maaltijd geserveerd en het
feestelijk ijsdessert werd bij binnenkomst met een
applaus begroet.

Uw donatie voor 2015
Uw donatie van € 17,50 voor 2015 mag worden overgemaakt op bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993 t.n.v. penningmeester VSE. Met deze € 17,50 per jaar maakt u het
ons weer mogelijk om ook in 2015 allerlei activiteiten te organiseren. Natuurlijk verzekert u zich
hiermee ook van de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de VSE bijeenkomsten die wij
regelmatig versturen. Ook als u geen e-mail heeft krijgt u de nieuwsbrieven gewoon per post
toegestuurd. Wij stellen het als bestuur van de VSE bijzonder op prijs als u ook voor 2015
donateur blijft van onze sociëteit.
Aanvraag NS dagkaarten 2015 voor veteranen
Iedere veteraan heeft jaarlijks recht op 2 NS-dagkaarten voor het bezoeken van een reünie en/of
herdenking van zijn of haar onderdeel. Het aanvragen van deze NS-dagkaarten kan voortaan via

de website van het Veteraneninstituut. Ga naar www.veteraneninstituut.nl en vervolgens naar
DienstenDirect regelenAanvragen NS-dagkaarten 2015.
Degenen die geen mogelijkheid hebben om deze kaarten digitaal aan te vragen, kunnen contact
opnemen met het Veteranenloket, telefoon: 088-3340000
Busdienst stopt bij de Belvédère.
Sinds kort stopt er dagelijks, elk half uur, een lijnbus bij serviceflat Belvédère. Het betreft Lijn 6.
Deze Lijn 6 rijdt van station Ede Centrum via Ede Oost, station Ede-Wageningen en Ede-Zuid
naar het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De bus stop op meer dan 25 plaatsen in Ede.
Misschien zijn er wel mensen die hiervan gebruik willen maken als ze onze VSE bijeenkomst
willen bezoeken.
Draaginsigne voor UNIFIL-veteranen
Op 16 december jl. heeft de Minister van Defensie besloten alle UNIFIL-veteranen een
draaginsigne “Nobelprijs VN militairen” uit te reiken.
In 1988 hebben de VN-vredesmachten de Nobelprijs voor de Vrede gekregen voor deelname aan
vredesmissies na 1956. Als erkenning voor de (oud-)militairen die namens Nederland in de
periode tussen 1956 en 1988 hebben deelgenomen aan VN-vredesmissies, heeft de minister van
Defensie besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen. Het UNIFILdetachement is met ruim 9000 veteranen veruit de grootste groep die in aanmerking komt voor
dit draaginsigne.
Het draaginsigne zal op een nog nader vast te stellen datum in 2015 worden verstrekt aan de
desbetreffende (oud-)militairen.
Lokale Veteranendag 2015
Zoals u weet is de Airborne taptoe verleden tijd. Daarmee is ook de samenhang tussen de
Airborne herdenkingen en de Lokale Veteranendag in Ede niet meer aanwezig. De gemeente is
op zoek naar een andere invulling hiervan.
Op 17 april 1945 werd Ede bevrijd. Dit jaar is dat precies 70 jaar geleden. Burgemeester van der
Knaap heeft, samen met enkele initiatiefnemers, het plan om op deze dag met de veteranen en
overige burgers van Ede groots te gaan vieren. Er zijn plannen om alle veteranen deze dag uit te
nodigen voor een feestelijke bijeenkomst. Verdere informatie hierover volgt nog.
Zet vrijdag 17 april al in uw agenda als Edese Veteranendag.
Vliegtuig bom op de voormalige Simon Stevenkazerne
Op de voormalige Simon Stevinkazerne is vorige maand een zware, niet ontplofte, Amerikaanse
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Hij lag heel dicht bij de voormalige
ELTRO-school van het Verbindingsdienst Opleidingscentrum. De bom werd door de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) gestabiliseerd en daarna op een afgelegen
terrein op deze voormalige kazerne ingegraven en tot ontploffing gebracht.
De omgeving moest worden afgezet en bewoners van het tijdelijke woonzorgcentrum De
Klinkenberg en andere omwonenden moeten op last van de burgemeester binnenblijven.
Eerstvolgende bijeenkomst in januari
Datum
:
woensdag 14 januari
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Ontvangst
:
We willen u graag ontvangen met een bruisend drankje!
Aanmelden
:
Graag vóór 10 januari aanmelden bij onze penningmeester
Tel. 0318-617958.
Of rechtstreeks aanmelden bij de Belvédère, Tel: 0318-616812
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

