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Beste mensen,
Woensdag 14 januari jl. was onze eerste VSE-bijeenkomst van het jaar. In de sfeervolle
zaal van de Belvédère kwamen we samen en wensten elkaar een goed en gezond 2015.
Met een bruisend glas Prosecco toosten we samen op het nieuwe jaar. Ook de Indische
maaltijd smaakte weer heerlijk.
Diamanten bruidspaar
Maandag 16 februari jl. vierden de heer en mevrouw
Stroomberg hun zestig jarig huwelijksfeest. ’s Morgens
was wethouder Marije Eleveld, namens de burgemeester,
bij hen thuis gekomen om het bruidspaar te feliciteren.
Samen met 150 familieleden, vrienden en kennissen
vierde het diamanten bruidspaar ’s middags in hun
woonplaats Lunteren deze heugelijke dag in partycentrum
Floor.
Ze zijn beiden trouwe bezoekers van onze VSE. Een
delegatie van het bestuur van onze Veteranen Sociëteit
was aanwezig in Lunteren om het diamanten bruidspaar
te feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis.
Veteranen gratis naar D-Day film in Omniversum
De film D-Day Normandy 1944 vertelt het indrukwekkende verhaal van het begin van de
grootste geallieerde operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, die begint in Normandië.
De film draait vanaf 10 februari in het Omniversum in Den Haag. Op vertoon van uw
veteranenpas is de toegang gratis!
Wijziging van uw e-mailadres
Bij wijziging van uw e-mailadres verzoek ik u om dit ook aan ons door geven. We krijgen
soms klachten van leden dat zij hun nieuwsbrieven en uitnodigingen niet meer
ontvangen. Bij navraag blijkt dan dat ze een ander e-mailadres hebben genomen.
Dit is jammer. We willen immers iedereen zo goed mogelijk informeren.

Veteranenkunst in Museum Oud-Lunteren
In het museum Oud-Lunteren in Lunteren is vanaf zaterdag 28 februari een bijzondere
tentoonstelling te zien met als titel: “Na de missie, de kunst
van het verwerken”. De expositie staat geheel in het teken
van veteranenkunst.
Een grote groep veteranen heeft moeite om de ervaringen
die zijn opgedaan tijdens een missie in oorlogsgebied een
plekje in hun leven te geven. De Stichting Veteranenkunst
steunt de veteraan die er met praten alleen niet uitkomt en
bewust kiest voor een creatieve aanpak om dat trauma te
verwerken en weer normaal in de samenleving te kunnen
functioneren.
De expositie wordt gehouden in het kader van twee
herdenkingsmomenten in de geschiedenis: uit uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Lunteren
op 16 april 1945.
Het museum is gevestigd aan de Dorpstraat 55 in Lunteren
en is geopend van woensdag- tot en met zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten
€ 2,- De expositie loopt tot zaterdag 30 mei.
Donatie / contributie VSE
Gelukkig heeft driekwart van onze donateurs de bijdrage voor 2015 al betaald. Als u de
jaarlijkse bijdrage van € 17,50 nog niet heeft overgemaakt, dan verzoek ik u vriendelijk
om dit nog even te doen. Wij hopen dat u ons ook dit jaar trouw blijft en weer steunt.
Met uw bijdrage kunnen we onze activiteiten en herdenkingen blijven organiseren.
Eerstvolgende bijeenkomst in maart
Datum
:
woensdag 11 maart
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 9 maart 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

