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Korte terugblik op 2015
We hebben 2015 inmiddels achter ons gelaten en 2016 heeft zich al aangediend.
Toch wil ik nog even kort terugblikken op vorig jaar.
We hadden een aan aantal geslaagde bijeenkomsten waaronder een smakelijke barbecue.
Ondanks het slechte weer toch gezellig. Ook de lezing in September van de apachepiloot was zeer
interessant. Maar zeker ons bezoek aan het Nationaal Militair Museum met aansluitend de
maaltijd in het Poolse restaurant op de voormalige Simon Stevinkazerne was een succes. Mede
dank zij de sponsoring van touringcarbedrijf De Groot uit Ede.
Ook de Kerstbijeenkomst, met het a-capellakoor en de Kerstloterij was met 60 deelnemers een
hoogtepunt.
Ik hoop dat wij als bestuur, samen met u,
kunnen terugblikken op enkele mooie
bijeenkomsten binnen onze VSE. Wij krijgen
hierover veel positieve berichten van u. Dit
stellen we op prijs en we zijn blij dat we dit
maandelijks voor u kunnen doen.
Al het mooie vuurwerk met de jaarwisseling
ten spijt zal niet kunnen verhinderen dat we in
vele opzichten ’n onzeker jaar tegemoet gaan.
Wat zal het ons allemaal brengen? Wij als
bestuur van de VSE wensen u allen een
voorspoedig 2016 en vooral een goede
gezondheid toe. Dit is niet meer zo
vanzelfsprekend als men 60+ of nog veel ouder is!
Nieuwe penningmeester
Met ingang van januari 2016 heeft Henny Dijkstra zijn functie als penningmeester overgedragen
aan adjudant bd Hans Oostveen. Henny is een van de grondleggers van onze stichting VSE
geweest en heeft al die jaren een belangrijke rol vervuld binnen het bestuur. Daar zijn we hem
zeer dankbaar voor.
Hans Oostveen is adjudant-onderofficier met FLO en Sinaï-veteraan. Hij heeft te kennen
gegeven zich te willen inzetten voor onze sociëteit en de financiën te willen beheren. Dit wordt
bijzonder gewaardeerd. We zijn overigens op zoek naar nóg enkele (jongere) bestuursleden.
Wie wil zich willen inzetten om enkele jaren onze “club” als bestuurslid te versterken? Heeft u
hiervoor belangstelling en/of vragen, neem dan contact op met Martin van der Velden, 0318639635 of martinvandervelden@hetnet.nl

Uw bijdrage / donatie voor 2016
Al meer dan 50 personen hebben weer hun donatie voor 2016 overgemaakt. Vriendelijk verzoek
ik alle overige donateurs om ook dit jaar weer uw jaarlijkse bijdrage, dan wel donatie, van
€ 17,50 over te maken. Wij hopen dat u ons dit jaar trouw blijft en ook weer zult steunen. Met
uw bijdrage kunnen we onze activiteiten binnen de VSE blijven organiseren. U krijgt dan onze
nieuwsbrieven en wordt uitgenodigd voor al onze activiteiten. Bij voorbaat dank.
Het bankrekeningnummer van onze VSE is: NL35 INGB 0003403993.
Oproep om foto’s beschikbaar te stellen aan de Historische Collectie Regiment
Verbindingsdienst.
De Historische Collectie Verbindingsdienst, voorheen het Museum Verbindingsdienst is met
ingang van 18 februari 2015 weer geopend in gebouw
C van de Bernhardkazerne te Amersfoort.
De Historische Collectie beschikt naast de enorme
hoeveelheid aan materieel en foto’s van de
verbindingsdiensteenheden op hun locaties zoals de
kazerne, oefeningen, op uitzending en zo meer.
Er wordt aan gewerkt om alle verbindingsdienst
eenheden op de digitale kaart te plaatsen. De geschiedenis heeft nogal wat gaten. We zijn op
zoek naar foto's uit onderstaande periodes. Heeft u foto’s, digitaal of gewoon afgedrukt
beschikbaar dan willen wij die graag van u lenen. Digitale foto’s kunt u uploaden en de
afgedrukte foto’s kunt u opsturen naar het adres wat staat op de site. Na het in-scannen ontvangt
u de foto’s natuurlijk weer terug.
Foto's uit de periode 1970 tot 1996, de periode 101 Verbindingsgroep.
1.
2.
Foto's uit de periode daarna van alle verbindingseenheden in de diverse operaties.
3.
Foto's van de 1GNC G6, brigade S6 en bataljons S6.
Van belang is om bij elke foto aan te geven, wie, wat, waar,
wanneer?
U kunt foto’s naar ons uploaden door te klikken op waar zat jij
“Laat het ons weten” onderaan in het menu.
De geschiedenis van de verbindingsdienst op internet :
www.verbindingsdienstopdekaart.nl
www.verbindingsdienstopdekaart.nl/mobiel voor mobiele
toepassingen.
Email: opdekaart@verbindingdienst.nl
De SUNSETMARCH op de Nijmeegse brug “De Oversteek”
In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd: “de Oversteek”. De brug heeft vanwege zijn
architectuur en constructie al meerdere prijzen gewonnen. Hij is gebouwd vlakbij de locatie waar
op 20 september 1944 Amerikaanse militairen van de US 82nd Airborne Division de Waal zijn
overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen
omgekomen. De verlichting van deze brug is heel speciaal. Er staan 48 lichtmasten op de brug,
ter nagedachtenis aan de gesneuvelden. Iedere avond, rond het tijdstip van zonsondergang,
worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars.
Iedere avond loopt een veteraan de “Sunsetmarch” bij zonsondergang. Als het eerste paar
lichtmasten wordt ontstoken, loopt de veteraan mee in het tempo waarin de lichten aangaan.
Ook bij andere belangstellenden is dit levende eerbetoon inmiddels populair aan het worden;
vaak lopen geïnteresseerden mee. Doe mee ter nagedachtenis aan hen die het ultieme
offer brachten voor ONZE vrijheid. Het is een eerbetoon aan de geallieerden die
gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland.
Iedere veteraan kan zich opgeven op de betreffende site: www.sunsetmarch.nl
Email van de organisatie: sunsetmarch@hotmail.com
Als herinnering ontvangt u een origineel genummerd certificaat.

Tentoonstelling 'Koloniale oorlog 1945-1949. Gewenst en ongewenst beeld.'
De dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië staat weer volop in de belangstelling. Het
Verzetsmuseum Amsterdam en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
hebben de tentoonstelling 'Koloniale oorlog 1945-1949. Gewenst en ongewenst beeld.'
samengesteld. De bezoeker ziet welke beelden de Nederlandse bevolking destijds wél en welke ze
doelbewust niet te zien kreeg.
Die oorlog was een keiharde guerrillastrijd. Hierin streden niet alleen de Nederlandse militairen
tegen Republikeinse troepen en andere Indonesische strijdgroepen, maar gingen Indonesische
groeperingen elkaar ook onderling te lijf. Over en weer was er regelmatig sprake van het
toepassen van extreem en/of onrechtmatig geweld. Recent onderzoek wijst uit dat dit vaker
voorkwam dan overheid en historici altijd hebben aangenomen.
De tentoonstelling is vanaf 26 november te zien in het Verzetsmuseum Amsterdam.
Voor meer informatie kijk op:
http://www.veteraneninstituut.nl/tentoonstelling-in-het-verzetsmuseum-amsterdam-toontgenuanceerd-beeld-van-de-strijd-in-nederlands-indie/
Eerstvolgende bijeenkomst in januari
Datum
:
woensdag 13 januari
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Ontvangst
:
We willen u graag ontvangen met een bruisend drankje!
Aanmelden
:
Graag vóór 11 januari 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

