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Afscheid van bestuursleden Redie
Muijkens en Jacques Bouvrie
In januari jl. hebben we als bestuur van de VSE
afscheid genomen van twee collega-bestuursleden
van het eerste uur; Redie Muijkens en Jacques
Bouvrie. Vanaf 2005 waren zij nauw betrokken bij
de totstandkoming van onze sociëteit en het
“geweten van al onze activiteiten en de koers die
wij zijn gevaren”. Hartelijk dank hiervoor.
Namens de VSE wensen we Redie en Jacques nog
vele jaren in relatief goede gezondheid toe.
Lokale veteranendag Ede
De gemeente Ede zal ook dit jaar weer een Lokale Veteranendag houden rond de datum van de
bevrijding van Ede op 17 april. De exacte datum en plaats voor deze bijeenkomst is nog niet
bepaald.
Vlaggenparade in Harskamp op Koningsdag en bezoek aan het Airborne nuseum op
woensdag 27 april.
Op Koningsdag willen we samen met u als trouw donateur, een gezellige dag gaan organiseren
met deelname aan de traditionele vlaggenparade in Harskamp en vervolgens een bezoek gaan
brengen aan het Airborne museum in Oosterbeek. Dit museum is enkele jaren geleden geheel
gerenoveerd. We gaan een bus huren zodat we er samen een gezellig dagje uit van maken. We
hebben een sponsor gevonden die die mede mogelijk maakt.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit.
08.00
Vertrek bij de Belvédère met touringcar
08.30
Ontvangst met koffie bij de kiosk in Harskamp
09.00
Ceremoniële vlaggenparade
09.45
Een toost op onze koning met oranjebitter
10.15
Vertrek naar Oosterbeek
11.00
“Koffie / gevulde koek /rondo” in restaurant Klein Hartenstein
12.00
Bezoek aan het Airborne museum
13.30
Vertrek naar Ede
14.00
Aankomst bij de Belvédère gevolgd door soep met broodjeslunch
15.30
Na borrelen / einde
De kosten en de wijze van opgave voor deelname aan deze dag volgt nog in een afzonderlijke brief.

Website voor veteranenpas kortingen
Als blijk van waardering voor de inzet van veteranen bieden veel winkels, horecaondernemingen
en fabrikanten kortingen op producten of diensten. De stichting “Onbekende Helden”, het
Veteraneninstituut en stichting “Ondersteuning Veteranen Activiteiten” lanceerden op 19
januari een website waarop al deze kortingen te vinden zijn.
Voor de aanbiedingen, kijk op: http://www.veteranenpasvoordeel.nl/
Omruilen van een gebroken veteraneninsigne
Het blijkt dat veteranen vaak ervaren dat hun dierbare veteraneninsigne losbreekt van de speld.
Het Veteraneninstituut stelt deze veteranen in de gelegenheid om het gebroken insigne om te
ruilen voor een nieuw draaginsigne (klein model). Dit kan alleen in Doorn bij het
Veteraneninstituut.
Het bestuur van de VSE stelt u kosteloos in de gelegenheid om dit gebroken insigne om te ruilen.
U dient het in te leveren bij één van onze bestuursleden. Wij gaan dan voor u naar Doorn.
Het kan ook per post. Hier zijn echter kosten aan verbonden (kijk op www.veteraneninstituut.nl).
Tentoonstelling “de zeven kazernes” in het Militair Historisch Informatiepunt in
Ede
Zaterdag 27 februari is in het Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) op de voormalige Prins
Mauritskazerne in Ede de tentoonstelling 'De zeven kazernes' geopend voor het publiek. Het
Platform Militaire Historie Ede zoomt met deze nieuwe expositie in op de zeven kazernes die
tussen 1904 en 1940 in Ede werden gebouwd. De nadruk ligt hierbij op de vooroorlogse periode:
de bouw en architectuur van de kazernes en hun eerste bewoners. Daarnaast is er aandacht voor
de invloed van de kazernes op de plaats Ede, zoals de Rooms Katholieke Kerk, de
(onder)officierswoningen en de militaire tehuizen. Kortom het ontstaan van het grote garnizoen
Ede.
Naast foto’s van de bouw van de kazernes, luchtfoto's en oude plattegronden worden een aantal in
eigen beheer ingekleurde foto's getoond van het soldatenleven anno 1900.
Het MHIP is verder nog geopend op de zaterdagen 12 maart en 28 mei.
De koffie staat op zaterdag 12 maart klaar vanaf 10.00 – 17.00 uur in het
Militair Historisch Informatie Punt
op de voormalige Prins Mauritskazerne.
Eerstvolgende bijeenkomst in maart
Datum
:
woensdag 9 maart
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 7 maart aanmelden bij onze penningmeester
Hans Oostveen; tel: 0318 631560 of 06 – 33 75 44 57
Of rechtstreeks aanmelden bij de Belvédère, Tel: 0318-616812

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

