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Lokale veteranendag Ede
Op vrijdag 15 april jl. vond in Ede de Lokale
Veteranendag plaats. Alle Edese veteranen waren
daartoe door de burgemeester uitgenodigd. Deze
dag is al enkele jaren verbonden aan de Edese
bevrijdingsdag, nu 71 jaar geleden, op 17 april
1945.
Bij binnenkomst in de ontmoetingsruimte “De
Schuilplaats” kregen alle veteranen een witte
anjer uitgereikt van Edese schoolkinderen.
Meer dan 200 aanwezigen luisterden naar de
welkomsttoespraak van burgemeester Cees
van der Knaap, waarin hij zijn erkenning
uitsprak voor de veteranen en hun
aanwezige partners waarvan velen de
“zilveren roos” droegen.
Aansluitend was er een prachtig, muzikaal
optreden van Quirine Melssen met als titel: “van Nacht naar Dag”. De avond werd afgesloten met
een gezellige “veteranennetwerkborrel”.

Uitstapje op Koningsdag
Op Koningsdag zijn we met de veteranensociëteit
een dagje uit geweest. Meer dan 40 deelnemers
hadden zich opgegeven. We begonnen de dag
vroeg. Met een touringcar van de Groot uit Ede
gingen naar de ceremoniële vlaggenparade in
Harskamp. Honderden ouders en schoolkinderen,
samen met het fanfarekorps Excelsior waren
aanwezig om aan deze jaarlijkse, bijzondere
traditie deel te nemen. Het bestuur van de gemeente Ede was vertegenwoordigd door wethouder
Vreugdenhil. De commandant van het Infanterie Schietkamp, de luitenant kolonel van

Stempvoort, voerde het commando tijdens de vlaggenparade. Na afloop was er een toost op
onze koning met een glaasje oranjebitter.
Hierna gingen we naar het Airborne museum in Oosterbeek. In de bus kregen we een bijzonder
gedetailleerde uitleg over de geschiedenis van Market Garden van collega-veteraan Wybo
Boersma. Hij is expert op dit gebied.
Vooraf aan het museumbezoek genoten we in het restaurant Hartenstein-Laurie van een kopje
koffie met een stukje krentenwegge.
Na een rondgang door het indrukwekkende Airborne museum gingen we terug naar Ede om in
pannenkoekenhuis De Langenberg te genieten van een heerlijk soepje gevolgd door een
pannenkoek naar keuze. Het was een gezellige dag. Rond half vijf ging iedereen weer
huiswaarts.
Deze trip werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van de stichting Oud vossenhol in
Bennenkom en busbedrijf De Groot uit Ede.
Kranslegging op 4 mei bij het monument op de Paasberg
De dodenherdenking in Ede is reeds vele jaren een indrukwekkende ceremonie waarbij vele
honderden mensen uit Ede en omgeving ieder jaar weer aanwezig zijn. Dit jaar hebben wij, als
Veteranen Sociëteit, weer een krans gelegd bij het monument van gevallen militairen. Dit
monument staat rechts naast het mausoleum op de Paasberg.
De herdenking begon met een bijeenkomst in de
Grote Kerk in Ede. Daarna was er vanuit de Grote
kerk een stille tocht naar het mausoleum. Hier vond
om 20.00 uur de herdenking plaats met aansluitend
de kranslegging.
Burgemeester Van der Knaap legde als eerste een
bloemstuk bij dit monument van gesneuvelde Edese
militairen.
Na afloop was er voor iedereen een kopje koffie in het
gemeentehuis.
Historisch Café Ede.
Op woensdag 6 juli organiseert het Gemeente Archief Ede een Historisch Café.

Thema is dit keer de opening van de expositie 'In dienst in Ede'.
Het Historisch Café is op woensdagavond 6 juli in het Akoesticum.
Aanvang 19.30 uur.
Adres Akoesticum: Nieuwe Kazernelaan 2d in Ede

De expositie is deze zomer op zaterdagen te
zien in de voormalige keuken van de Johan
Willem Frisokazerne. Aan de hand van
honderd voorwerpen wordt het verhaal verteld
van meer dan 100 jaar garnizoen Ede.

Eerstvolgende VSE bijeenkomst in juni
Datum
:
woensdag 8 juni a.s.
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 4 juni 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

