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NIEUWSBRIEF april 2015.
Negende jaargang, nummer 3
Beste (oud) collega’s,
De maanden april en mei zijn voor velen van ons de periode waarin we enerzijds de
feestelijkheden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag vieren en anderzijds, op 4 mei, even stil
staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dan herdenken we de gevallenen.
Graag wil u in deze nieuwsbrief informeren over enkele activiteiten.
Tentoonstelling bevrijding Ede
Op 17 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Ede door de geallieerden werd bevrijd.
Het Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) heeft een kleine expositie ingericht die herinnert
aan deze spannende dagen in april 1945.
Er is door veel vrijwilligers hard gewerkt om originele stukken te combineren met een serie
uitvergrootte zwart-witfoto’s uit 1945. Dit heeft geleid tot een interessante tentoonstelling, die
veel Edenaren kan laten kennismaken met de boeiende, militaire historie die Ede rijk is.
Wij willen u dan ook van harte aanbevelen de
tentoongestelde attributen te gaan bekijken.
Op bijgaande foto ziet u een Duitse militair die in de
omgeving van Ede krijgsgevangen werd gemaakt.
De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 11 april, 2
mei, 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 25 augustus. Het MHIP
is op deze zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Het MHIP is gevestigd in het pand van de Veluwse
Heidebrouwerij, op de voormalige Prins Mauritskazerne.
Lokale Veteranendag in Ede op 17 april
Op 17 april houdt de gemeente Ede ook haar lokale veteranendag. Burgemeester Cees van der
Knaap nodigt alle Edese veteranen uit in het ExpoTheater Cinemec om samen met de Edese
bevolking deze bijzondere dag te vieren.
Programma
19.00 uur
19.30 uur
19.50 uur
20.00 uur
21.00 uur
21.10 uur
22.00 uur

ontvangst met koffie en cupcake
zaal expo-theater open
welkomstwoord door burgemeester
orkest van de Luchtmachtkapel
dankwoord voorzitter Platform Militair Historisch Ede
première van de documentaire “Ede 1944-1945”.
bevrijdingsborrel (eigen kosten)

Adres en Parkeren
Cinemec vindt u aan Laan der Verenigde Naties 150 in Ede.
Er is gelegenheid tot parkeren in de directe nabijheid.
Tenue:
Actief dienende veteranen:
DT met groot model onderscheidingen of burgerkleding met veteraneninsigne
Overige veteranen:
Veteranentenue met groot model onderscheidingen of burgerkleding met veteraneninsigne.
Kranslegging tijdens dodenherdenking bij monument op de Paasberg
De dodenherdenking in Ede is reeds vele jaren een indrukwekkende ceremonie waarbij vele
honderden mensen uit Ede en omgeving aanwezig zijn. Dit jaar zullen wij, als stichting
Veteranen Sociëteit Ede weer een krans leggen bij het monument van gevallen militairen. Dit
monument staat rechts naast het mausoleum op de Paasberg.
Wij nodigen u hierbij van harte uit. De herdenking begint met een samenkomst in de Grote Kerk
in het centrum van Ede. Hier is in de rechterkoorbank plaats gereserveerd voor de veteranen.
Daarna is er vanuit de kerk een stille tocht naar het mausoleum. Hier vindt om 20.00 uur de
herdenking plaats.
Na afloop is er voor u allen een kopje koffie in het gemeentehuis.
Uw aanwezigheid wordt hierbij zeer op prijs gesteld.
18.30 uur:
18.45 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:
20.30 uur:

kerk open
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk
aanvang stille tocht (alle veteranen en oud militairen lopen hierbij samen)
herdenking en kranslegging
gemeentehuis

Digitale dienstverlening Veteraneninstituut via 'Mijn VI'
Goede dienstverlening aan veteranen is een van de speerpunten van het Veteraneninstituut (VI).
Daarom is Mijn Vi ontwikkeld. Mijn VI is een beveiligd deel van de Vi-website waarop veteranen
digitaal diensten kunnen aanvragen. Klik hier voor meer informatie over 'Mijn Vi'.
Eerstvolgende VSE bijeenkomst in april
Datum
:
woensdag 8 april
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 6 april 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

