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Negende jaargang, nummer 4
Beste (oud) collega’s,
Bevrijdingsfeest en Lokale Veteranendag
Vrijdag 17 april jl. waren alle Edese veteranen uitgenodigd door de burgemeester voor de viering
van de zeventigjarige herdenking van de bevrijding van Ede en de viering van de Lokale
Veteranendag. Alle Edese veteranen waren uitgenodigd in de grote zaal van Cinemec voor een
prachtig concert van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht Kapel. Er werd een prachtig
muzikaal programma verzorgd. Bekende nummers als o.a. In the mood, From the time you say
goodbye, Brothers in Arms en You never walk alone, brachten de zaal met bijna 1000
aanwezigen in vervoering. Na dit prachtige concert waar ook zangsolisten aan deelnamen,
genoten de aanwezigen van een indrukwekkende première van de documentaire “Ede 19441945” met unieke filmbeelden uit het dorp Ede van het laatste oorlogsjaar. Na afloop kon onder
het genot van een drankje worden nagepraat.
De opmerking van Ed van Seters, de grote organisator van dit prachtige evenement, was terecht:
“zo’n concert doet ons de taptoe makkelijker vergeten!”
Buitengewone vlaggenparade in Harskamp t.g.v. koningsdag.
Als voorzitter van onze Veteranensocieteit ben ik uitgenodigd door het organisatiecomité om
deel te nemen aan de buitengewone vlaggenparade in Harskamp op Koningsdag, 27 april jl.
Hieronder volgt mijn verslag.

Om 08.15 uur stap ik in de auto en rijd op deze zonnige Koningsdag in mijn veteranentenue richting
Harskamp. Ik ben op weg naar de buitengewone vlaggenparade in Harskamp.
De heer Peter Verburgh heeft mij uitgenodigd. Hij is de grote organisator van deze jaarlijks
terugkerende ceremonie.
Ik parkeer mijn auto bij de oude legerbioscoop tegenover
de ingang van legerplaats Harskamp. Als ik op het
evenemententerrein aankom word ik door hem begroet.
We drinken samen een kop koffie met een plakje cake en
hij stelt mij voor aan de overige mensen van de
organisatie. Ook word ik voorgesteld aan de commandant
van Schietkamp Harskamp, luitenant kolonel Wout van
Stempvoort en aan de Edese wethouder Willemien

Vreugdenhill. Zij is namens het college van B&W van Ede aanwezig en is wethouder van het
“buitengebied”.
Er hebben zich inmiddels honderden schoolkinderen met hun onderwijzeressen en bewoners uit
Harskamp verzameld op het grasveld rond de vlaggenmast. Ook de Harskampse fanfare, Excelsior
ontbreekt niet. Ik zie ook enkele Edese veteranen waaronder Rob van Riet; net terug uit Brazilië.
Bij aanvang van de ceremonie word ik uitgenodigd, samen met de commandant en de wethouder, op
het podium van de kiosk te komen. Bij het welkomstwoord wordt, naast de wethouder en de
commandant ook ik welkom geheten namens de
Edese Veteranensociëteit.
Als de wethouder daarna het woord krijgt, wordt
op het einde van haar verhaal nogmaals mijn
aanwezigheid genoemd. Zij vertelt dat Ede geen
kazernes meer heeft en dus ook geen
vlaggenparade en dat het misschien wel leuk zou
zijn als er volgend jaar ook Edese oud militairen
en veteranen naar Harskamp zouden komen. Het
is en blijft immers gemeente Ede.
Daarna krijgt de commandant het woord. Om stipt 09.00 uur “regisseert” hij het officiële gedeelte van
de buitengewone vlaggenparade. Op zijn commando wordt, onder begeleiding van trompetsignalen, de
vlag gehesen door jongens van de Harskampse scouting. Daarna wordt het Wilhelmus gespeeld door de
fanfare en zingt iedereen uit volle borst mee.
Aansluitend worden er door de kinderen nog wat Oudhollandse liedjes gezongen. Prachtig!
Daarna begeef ik mij met enkele genodigden en het organisatiecomité naar de feesttent en daar toosten
we met oranjebitter op de verjaardag van onze Koning. Ik praat nog even gezellig na met de wethouder
en enkele mensen van het comité. Ook praat ik nog wat met enkele bewoners van de Harskamp. Mijn
aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld en zij hopen dat er volgend jaar meer Edese oud militairen en
veteranen naar de Harskamp zullen komen.
De hele organisatie verliep soepel en iedereen was in een feestelijke stemming.
Om 10.00 uur rijd ik weer terug naar Ede met ideeën over deelname volgend jaar van Edese oud
militairen en veteranen .
Nieuwe foto’s op onze website
Er staan prachtige foto’s op onze website van het
bevrijdingsfeest op 17 april jl. in de Cinemec.
Velen zullen zich herkennen op foto’s gemaakt tijdens de
receptie of in de grote zaal.
Verder staan er nieuwe foto’s op de site over de buitengewone
vlaggenparade in Harskamp t.g.v. koningsdag op 27 april jl.
Kijk op www.veteranensocieteitede.nl
4 Mei, kranslegging tijdens dodenherdenking bij
monument op de Paasberg
De dodenherdenking in Ede is al vele jaren een
indrukwekkende ceremonie waarbij vele honderden mensen
uit Ede en omgeving aanwezig zijn. Ook veel oud militairen en

veteranen zijn hierbij aanwezig. Dit jaar hebben wij, als Veteranen Sociëteit Ede, weer een krans
gelegd bij het monument van gevallen militairen. Dit monument staat rechts naast het
mausoleum op de Paasberg. De krans werd gelegd door de heer Johan Kroon en
ondergetekende.
Faciliteiten voor weduwen van veteranen.
Voor weduwen van veteranen bestaat de mogelijkheid om het veteranenblad Checkpoint te
blijven ontvangen. Ook kunnen zij elk jaar van het Veteraneninstituut een treinkaartje
ontvangen voor een bezoek aan de reünie van oud collega-veteranen van haar echtgenoot.

Onze veteranensociëteit blijft in haar eigen bestand de gegevens van de weduwen bewaren
indien zij dit wensen. Als zij donateur blijven zullen ze aan alle bijeenkomsten kunnen blijven
deelnemen en zullen zij de nieuwsbrieven ontvangen.
Voor het aanvragen van deze faciliteiten neemt u contact op met het Veteraneninstituut:
info@veteraneninstituut.nl of u belt met of 088 - 3340050.
Eerstvolgende VSE bijeenkomst in mei
Datum
:
woensdag 13 mei
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 11 mei 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

