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Geslaagde barbecue
Onze VSE-bijeenkomst op 13 juli met barbecue was een groot succes. Meer dan 50 personen
genoten van de gezellige sfeer en de maaltijd. Heerlijke salades met geroosterd vlees en lekkere
sausjes. Accordeonist, de heer Freriks, zorgde voor muzikale begeleiding.
De laatste bijeenkomst op 10 augustus jl. was ook gezellig. De maaltijd was prima verzorgd en
smaakte goed. De nieuwe kok van de Belvédère kon met een brede glimlach de complimenten in
ontvangst nemen.
Lezing tijdens de VSE-bijeenkomst in september
September is al vele jaren in Ede de maand van de Airborneherdenkingen. De herdenking met de
luchtlandingen zal dit jaar op zaterdag 17 september plaatsvinden.
Op woensdag 14 september zal op onze VSE-bijeenkomst de heer Ed van Seters, voorzitter van
het Platform Militaire Historie Ede, een interessante lezing houden met als titel:
” Een Edese herinneringsasbak verhaalt”.
Deze cryptische titel is ontleend aan historische voorwerpen uit de oorlogsjaren in Ede.
Een lezing met een verrassende ontknoping!
De bijeenkomst vangt één uur eerder aan nl. om 15.00 uur. Voor verdere bijzonderheden zie
onderaan deze nieuwsbrief.
Airborneherdenking en luchtlandingen op de Ginkelse Heide.
Op zaterdag 17 september zijn de jaarlijkse Airborneherdenking en luchtlandingen op de
Ginkelse Heide. Naast de spectaculaire paradroppings zijn er de traditionele Airborne Markt,
muzikale optredens en WO-2 voertuigen.
Op de “Ginkel Heath Experience” (picknickplek op 't Wijde Veld) staat dit jaar de Nederlandse
veteraan centraal.
Zoals in september 1944 de Britse militairen naar ons land kwamen, zo zijn in de afgelopen jaren
vele Nederlandse militairen op uitzending geweest.
We kunnen hiervan iets zien bij een static show van 11 Luchtmobiele Brigade (rode baretten), de
Bartje Compagnie (Stoottroepen) en het Rijdend Unifil Museum (blauwe baretten).
De gehele dag zijn er muzieknummers uit de Veteranen Top 50 te horen en voor de
(klein)kinderen van de veteranen zijn er workshops.
Langs de dropzone is een outdoor expositie met als thema 'de veteraan toen en nu'.
Alle Edese veteranen zijn van harte uitgenodigd om deze dag een kijkje te komen nemen.

Expositie : In dienst in Ede”.
Deze interessante expositie handelt over de geschiedenis van de Edese kazernes en hun
bewoners en de invloed hiervan op het dorp Ede. Aan de hand van honderden voorwerpen en
foto’s wordt het verhaal verteld van meer dan 100 jaar garnizoen Ede.
Tot en met 10 september is expositie elke
zaterdag geopend in het Akoesticum in Ede. De
openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Adres Akoesticum: Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede.
(Het voormalige Johan Willem Friso Gebouw).

Langdurige ziekte of overlijden.
Het komt nog regelmatig voor dat we als bestuur achteraf horen dat iemand ernstig ziek is
geweest, of – nog erger – dat een collega-veteraan van ons is overleden.
Wij zouden het zeer op prijs stellen om, in geval van ernstige ziekte, betrokkene onze
beterschapswensen te sturen, of in geval van overlijden, onze blijk van deelneming te betuigen
aan de nabestaanden.
Laat het ons a.u.b. even weten. U kunt dit melden aan het bestuur van de VSE bij de heer
Norton Schut, Prins Bernhardlaan 35, 6713 MA Ede, Tel: 0318-618411Email: n.schut3@chello.
Bezoek aan het museum Beeld en Geluid
Het museum Beeld en Geluid in Hilversum is hét audiovisuele museum van Nederland en
daarom een bijzondere ervaring in de wereld van de media.
De vereniging Oud Ede organiseert op donderdag 1 september een bezoek aan dit museum en
stelt de donateurs van de VSE in de gelegenheid om mee te gaan.
De kosten bedragen € 30,- per persoon voor vervoer en toegang. Voor personen met een
museumkaart € 20,- p.p.
Vertrek is vanuit Ede rond 12.30 uur. Om 17.00 uur bent u weer terug. U kunt zich aanmelden bij
ons bestuurslid Dick Gravendeel. Telefoon: Tel: 0318-613312.
Van hem hoort u alle verdere bijzonderheden.
Eerstvolgende VSE bijeenkomst met lezing in september
Datum
:
woensdag 14 september a.s.
Aanvang
:
15.00 uur (i.v.m. de lezing dus 1 uur eerder!)
Kosten maaltijd
:
€ 10, Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
: Graag vóór 9 september 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

