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Beste (oud) collega’s,
Onze laatste VSE-bijeenkomst in juli met barbecue was een succes. Meer dan 60 personen
genoten van de gezellige sfeer en de maaltijd. Heerlijke salades met geroosterd vlees en lekkere
sausjes.
September is ieder jaar weer de tijd van de herdenking van de Airborne operatie Market Garden.
Zoals u wel weet is er dit jaar geen taptoe. Het gemeentebestuur heeft besloten om voortaan in de
Gemeente Ede de jaarlijkse veteranendag rond 17 april te vieren. Op deze dag werd in 1945 Ede
bevrijd.
Draaginsigne Nobelprijs VN militairen.
In 1988 is aan dertien VN-vredesmachten in de wereld die in de periode van 1948 tot 1988 een
vredesoperatie uitvoerden de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
In deze jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan zeven van die VN-vredesmissies:
Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM),
India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië (UNTSO). Als erkenning voor de ruim 9.000
Nederlandse veteranen van die zeven vredesmachten heeft de minister van Defensie onlangs
besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen.
Het ontwerp van het draaginsigne is in samenwerking met onder andere de Nederlandse
UNIFIL-vereniging verder uitgewerkt. Van de veteranen die recht hebben op het draaginsigne
maakte ruim 95% deel uit van UNIFIL (1979-1985). Het draaginsigne is in Ede op zaterdag 22
augustus door burgemeester Van der Knaap uitgereikt aan 25 Edese veteranen tijdens de het
evenement “Wings of Freedom”.

Bezoek Nationaal Militair Museum in Soesterberg
Woensdag 11 november gaan we naar het Nationaal Militair Museum. Dit is een nieuw museum
waar de Landmacht en de Luchtmacht zich samen presenteren.
We zijn van plan om rond 1200 uur te vertrekken en om 1700 uur terug te zijn.
Aansluitend willen we een hapje gaan eten in een restaurant in Ede. De kosten voor het eten
zullen niet boven de €12.- p.p. komen.
We hebben het Touringcar bedrijf de Groot uit Ede bereid gevonden om tegen een goedkoop
tarief een bus ter beschikking te stellen aan de Edese veteranen en oud-militairen.
In de nieuwsbrief van oktober krijgt u meer informatie over dit uitje en de wijze waarop u zich
kunt opgeven.
Bent u nieuwsgierig en wilt u al meer informatie over dit prachtige museum, kijk dan op:
https://www.nmm.nl
Nieuwe naam voor militaire onderscheiding na uitzending.
Defensie zoekt een nieuwe naam voor de militaire onderscheiding die Nederlandse militairen
ontvangen na een missie in het buitenland.
De Herinneringsmedaille Vredesoperaties is in 2001 ingesteld. De huidige benaming dekt de
lading van sommige missies niet meer, zo concludeert een speciale onderzoekscommissie die
door defensieminister Hennis is ingesteld. Uitgezonden Nederlandse militairen worden niet
alleen ingezet voor vredesmissies maar ook in crisisbeheersingsoperaties, aldus de
woordvoerder.
Er komt geen nieuwe medaille. De medaille blijft hetzelfde, alleen de benaming verandert vanaf
dit najaar. Welke benaming de medaille krijgt is nog niet bekend.

UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit voor een speciale VSE-bijeenkomst op woensdag 16 september a.s.
Er zal een lezing worden gehouden over de inzet van de Apache-gevechtshelikopter.
De majoor vlieger Roland Blankenspoor is piloot op een Apache-gevechtshelikopter en zal deze
middag een lezing verzorgen.
Samengevat:
Onderwerp: de inzet van de Apache gevechtshelikopter in oorlogsgebied.
Spreker:
Tactical majoor- vlieger Roland “Wally” Blankenspoor
Waar:
De Belvédère, Dennenlaan 100 in Ede
Aanvang bijeenkomst: 15.00 uur
Aanvang lezing:
16.00 uur
het bijwonen van deze bijeenkomst met aansluitend een
Kosten:
eenvoudige rijstmaaltijd kost € 10,- p.p. (de drankjes zijn voor
eigen rekening).
Opgave: vóór 12 sept. telefonisch: 0318 – 61 79 58 of per
mail: pa7mar@gmail.com.
U kunt zich ook aanmelden bij de Belvedère:
tel. 0318 - 616812
Voorafgaande aan de lezing is er een gezellige ontmoeting
van Edese veteranen en oud militairen.
Op de 2e woensdag in september is er dus geen VSE!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

