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NIEUWSBRIEF juni/juli 2015
Negende jaargang, nummer 5
Beste (oud) collega’s,
De zomer is begonnen en voor velen onder ons betekent dat vakantie, lekker luieren in de tuin,
fietsen en een terrasje pakken.
Graag willen wij u in deze nieuwsbrief informeren over enkele zaken aangaande
veteranenbelangen in het algemeen en over onze sociëteit in het bijzonder.
Diensten van het Veteraneninstituut
Het Veteraneninstituut biedt u talrijke diensten aan
zoals het aanvragen van de veteranenpas of het
vervangen hiervan bij verlies of beschadiging. Maar
ook het aanvragen van “de zilveren roos” of de NSdagkaarten kan geregeld worden bij het VI.
Ga hiervoor naar
www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen
Wenst u de periodieke nieuwsbrief van het VI te
ontvangen, dan kunt u dat hier ook aanvragen.
Nieuw boek 'Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940'
15 Juni is de presentatie geweest van het boek 'Militaire ooggetuigen. De strijd
in mei 1940'. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert nam het eerste
exemplaar in ontvangst. Het boek is geschreven door wetenschappelijk
medewerker van het Veteraneninstituut, Gielt Algra.
Wat dit boek bijzonder maakt, is dat het grotendeels gebaseerd is op de
persoonlijke ervaringen van meer dan vijftig veteranen. Bij de presentatie was
een twintigtal veteranen van de strijd in mei 1940 aanwezig.
Het boek kan besteld worden in iedere boekhandel en kost € 24,95.

Onze barbecue in juli.
Op onze VSE bijeenkomst van woensdag 8 juli gaan we weer lekker barbecueën.
We beginnen om 16.00 uur met een gezellig borreluurtje. De middag zal worden opgeluisterd
met vrolijke accordeonmuziek van de heer Willem Freriks.
De kosten bedragen € 11,- p.p.
Wij verzoeken u vriendelijk om u tijdig op te geven bij de penningmeester of bij de Belvédère.
Deadline is vóór 4 juli.
Geef u op bij:
De heer H. Dijkstra: tel: 0318 - 617958 of e-mail:
pa7mar@gmail.com
of bij Belvedère: tel. 0318 - 616812
U zult begrijpen dat wij voor dit bedrag geen
barbecue kunnen laten verzorgen door het personeel
van de Belvédère. Om de kosten dekkend te krijgen
betaalt de stichting VSE € 4,- p.p. extra bij.

Bezoek aan het Nationaal Militair Museum
Als bestuur van de VSE overwegen wij om in het najaar een bezoek te brengen aan het nieuwe
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In dit prachtige, eigentijdse museum wordt de
koppeling tussen de krijgsmacht en de samenleving op een bijzondere wijze tot stand gebracht.
Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie geven.

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

