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NIEUWSBRIEF september / oktober 2015
Negende jaargang, nummer 7
Beste (oud) collega’s,
Woensdag 16 september j.l. hadden we een zeer interessante lezing
van majoor vlieger Roland Blankenspoor. Hij is piloot op de
Apache-gevechtshelikopter. Hij heeft al vele uitzendingen op zijn
naam staan naar Afghanistan en Mali. Hij is verder lid van het

Apache-demonstratieteam. Op 22 augustus j.l. heeft hij op het
evenement “Wings of Freedom” in Ede zijn vaardigheden als piloot
in de Apache laten zien.

Airborne herdenkingen
De week van 18-19 en 20 september is de week van de Airborne herdenkingen. 71 Jaar geleden,
in september 1944, startte Operatie Market Garden. Op de Ginkelse heide landden honderden
geallieerde soldaten onder vijandelijk vuur. Uiteindelijk ging het in de weken die volgden goed
mis. Ruim 1500 doden en 6000 krijgsgevangen was de tol die de geallieerde troepen betaalden
voor de – naar achteraf bleek – foutieve besluiten van Generaal Montgomery en zijn staf.

Monument in Ede Zuid aan de Parkweg

Ook in Ede Zuid waren geallieerde
“vergissingsbombardementen”. Op
zondagmorgen 17 september 1944 voerden de
Amerikanen met 12 toestellen B-17 (vliegende
forten) aanvallen uit op Duitse doelen in en
rond de kazernes bij Ede.
’s Middags bombardeerden 71 Engelse
toestellen (B25 Mitchells en A-20 Bostons)
dezelfde doelen nogmaals. Door
navigatiefouten en slecht zicht kwam een groot
aantal bommen rond de Parkweg en de oude
dorpskern van Ede terecht. Hierbij kwamen 69
burgers om het leven.
Op vrijdag 18 September j.l. werd in Ede Zuid
bij het mooie monument de jaarlijkse
herdenking gehouden met de bewoners en veel
kinderen van scholen uit Ede Zuid.

Bezoek aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
Woensdag 11 november a.s. gaan we met een touringcar naar het Nationaal Militair Museum.
Dit is een prachtig, nieuw museum waar de Krijgsmacht zich presenteert. We zijn van plan om
rond 12.00 uur te vertrekken.
Het vertrek is bij de Sherman-tank tegenover het pannenkoekenhuis de Langenberg. U kunt daar
u auto parkeren of even verder doorrijden op de voormalige Simon Stevenkazerne.
Omstreeks 17.30 uur zijn we terug in Ede. Aansluitend gaan we eten in het Pools restaurant
FlexForce op de voormalige Simon Stevinkazerne in Ede. U zult daar allerlei lekkere Poolse
gerechten kunnen proeven. De kosten voor de maaltijd bedragen €10,- p.p. Een deel van deze
maaltijd wordt door de VSE betaald!
De drankjes zijn zoals gewoonlijk voor eigen rekening.
We hebben het Touringcar bedrijf de Groot uit Ede bereid gevonden om tegen de helft van het
normale tarief een bus ter beschikking te stellen aan de Edese veteranen en oud-militairen.
Voor u en uw partner, of eventueel een begeleider, kost de bus nu nog maar € 6,- per persoon. Er
kunnen maximaal 50 personen met de bus mee! Dus..: “wie het eerst komt wie het eerst maalt!”
De uiterste inschrijfdatum
is 31 oktober. U kunt
natuurlijk ook met uw
eigen auto naar
Soesterberg gaan.
De kosten voor het
museum zijn gratis voor
veteranen, oud militairen,
overig oud-defensie
personeel en houders van
de museumkaart. Wel uw
Veteranenpas of
Defensiepas meenemen!
Voor mensen die zich niet
zelfstandig door het museum kunnen bewegen, mag één begeleider per persoon gratis in het
museum. Een begeleiderkaartje kan worden opgehaald bij de kassa. Er zijn rolstoelen te leen bij
de ingang!
Voor alle overige bezoekers bedraagt de toegang € 9,75. Te betalen bij de ingang van het museum
De wijze waarop u zich kunt opgeven.
U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaande strook en deze mee te nemen op onze
VSE-bijeenkomst van woensdag 14 oktober a.s. U kunt deze dan inleveren bij bestuurslid Jan
Janssen. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Jan Janssen. Telefoon 0318 – 635340 of via
zijn email : jakramar@upcmail.nl .
Betalen doet u op 11 november.
De uiterste inschrijfdatum is 31 oktober!
Eerstvolgende VSE bijeenkomst in oktober
Datum
:
woensdag 14 oktober
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 10 oktober aanmelden bij onze penningmeester:
0318-617958. Of rechtstreeks aanmelden bij de Belvédère: 0318616812
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

OPGAVE STROOK VOOR DEELNAME AAN BEZOEK
Nationaal Militair Museum
Ja, ik neem met 1 / 2 personen deel aan het bezoek van het Nationaal
Militair Museum.
Er gaat wel/niet een begeleider mee ter ondersteuning in het museum
Ja, ik maak gebruik van de bus en betaal hiervoor € 6,- p.p.
Nee, ik maak geen gebruik van de bus
Ja, ik neem met 1 / 2 personen deel aan de maaltijd
Nee, ik neem niet deel aan de maaltijd
Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Naam: ………………………………………………………………………………

