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Beste (oud) collega’s,
Bezoek aan het Nationaal Militair Museum
Woensdag 11 november j.l. bezochten we met ongeveer 50 personen het nieuwe Nationaal
Militair Museum in Soesterberg. Dit prachtige nieuwe krijgsmacht museum met veel
themaruimtes leidde ons langs geweldige wapenarsenalen en collectiestukken als tanks,
vliegtuigen, wiel- en pantservoertuigen.
Bij terugkomst in Ede gingen we eten op de voormalige Simon Stevinkazerne in het Pools
restaurant FlexForce. Hier kregen we een heerlijk Pools buffet voorgeschoteld met allerlei
gerechten uit de traditionele Poolse keuken.
Op deze voormalige kazerne kwamen voor sommigen de herinneringen weer boven.
Hier hadden ze jaren gewerkt om dienstplichten op te leiden tot radiotelegrafist, centralist of in
andere functies bij het Regiment Verbindingstroepen.
Het bezoek werd mede mogelijk gemaakt door Touringcarbedrijf de Groot uit Ede.
Wil je de hele fotoreportage van Huib Kwint, met ook filmbeelden, terugkijken, ga dan naar:
https://www.youtube.com/watch?v=EbR9vFa2RWw

Onderzoek naar ervaringen van vrouwelijke veteranen
Het is een wat onzichtbare groep, de vrouwelijke veteranen. Voor het eerst deed het
Veteraneninstituut in Doorn onderzoek naar de ervaringen van deze (oud-) militairen.
Onderzoek naar de totale groep wordt al jaren gedaan. Het veteraneninstituut besloot afgelopen
jaar om voor het eerst specifiek de groep vrouwelijke veteranen te onderzoeken, om te zien in
hoeverre de ervaringen van vrouwen overeen komen met hun mannelijke collega’s.
Uit dat onderzoek komen enkele opvallende resultaten naar voren. Zo gaan vrouwen heel anders
om met hun status als veteraan en blijken ze sneller hulp in te schakelen wanneer er problemen
ontstaan nadat ze op missie zijn geweest.
Abonnement op het veteranenblad “Checkpoint”
Met een oplage van 70.000 krijgen alle Nederlandse veteranen in binnen- en buitenland tien
keer per jaar het tijdschrift Checkpoint thuisgestuurd. Het professionele tijdschrift heeft telkens
een ander thema. De uitgave van november heeft als thema “350 jaar Korps Mariniers”. Andere
recente thema’s zijn “Ooggetuigen Tweede Wereldoorlog”, “de kunst van het verwerken” en “70
jaar Milva en Marva”.
Houders van de veteranenpas ontvangen het tijdschrift gratis.
Als u geïnteresseerd bent in dit blad, kunt u een abonnement nemen voor € 18,50 per jaar.

U kunt een e-mail sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje naar (geen postzegel
nodig) Senefelder Misset, t.a.v. mevrouw L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te
Doetinchem.
VSE-bijeenkomst woensdag 9 december
De volgende VSE-bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 9 december. Wij hopen u, met een
glaasje glühwein te begroeten “onder de kerstboom” in de Belvedère. We hebben een
a-capellakoortje uitgenodigd dat sommigen
wel zullen herkennen van vorig jaar.
Wij stellen het op prijs als u in het
veteranentenue of in “jasje dasje” komt. De
dames nodigen we ook uit om zich feestelijk
te kleden. Er zal een prachtige
diapresentatie te zien zijn op een groot
scherm over ons bezoek aan het Nationaal
Militair Museum. Verder zullen we een
Kerstloterij gaan houden.
Aanvang
Kosten maaltijd
Locatie
Aanmelden

:
:
:
:

16.00 uur.
€ 10, Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 4 december aanmelden bij onze penningmeester
Tel. 0318-617958 of rechtstreeks aanmelden bij de Belvédère, Tel:
0318-616812

Uw bijdrage / donatie voor 2016
Het jaar is weer bijna voorbij. Vriendelijk verzoek ik u om uw bijdrage, dan wel donatie, van
€ 17,50 voor het jaar 2016 over te maken. Dit jaar hadden we rond de 100 donateurs. Wij hopen
dat u ons volgend jaar trouw blijft en ook weer steunt. Met uw bijdrage kunnen we onze
activiteiten binnen de VSE blijven organiseren.
Het bankrekeningnummer is: NL35 INGB 0003403993.
Data van de bijeenkomsten in 2016
Ook in 2016 zullen we elke 2e woensdag van de maand een VSE-bijeenkomst houden in de
Belvédère. In september is het dit jaar ook op de 2e woensdag; zoals ook de Airborneweek.
Normaal is dit altijd de 3 week van september.
Hieronder volgen de geplande data:
13 januari (nieuwjaarsbijeenkomst)
10 februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli (barbecue onder voorbehoud)

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

10 augustus
14 september (Airborne week)
12 oktober
9 november
14 december

