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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Algemeen
Februari en maart zijn doorgaans de maanden met weinig veteranennieuws en - activiteiten. Met
betrekking toto de Lokale Veteranendag in april zijn er ideeën geopperd om een groot
Vrijheidsfestival te gaan organiseren. Deze ideeën bevinden zich in de planningsfase en verderop
leest u hier meer over.

In memoriam Willem Jansen
Op 12 Januari jl. is op 93 jarige leeftijd de heer Willem Jansen overleden.
Hij was een trouw bezoeker van onze sociëteit. Enkele bestuursleden
hebben namens de veteranensociëteit de uitvaartdienst op woensdag 15
januari bijgewoond.
Willem verheugde zich op de maandelijkse bijeenkomsten van de VSE en
vertelde graag over de oorlogsjaren en zijn contacten met het verzet.
De uitvaartdienst vond plaats op 18 januari jl. in Bethanië en hij werd
begraven op de algemene begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede.
Willem was een gulle man; niet alleen in zijn donaties voor onze
Veteranensociëteit maar hij had ook vóór zijn overlijden kenbaar
gemaakt dat, na de ter aardestelling, alle aanwezigen naar de het
restaurant De Planken Wambuis in Ede zouden worden uitgenodigd voor
een maaltijd. Zo was Willem.
We zullen ons hem herinneren als een bijzonder mens.

Vrijheidsfestival
De Gemeente Ede heeft samen met het Akoesticum en het Platform Militaire Historie Ede het
initiatief genomen voor een jaarlijks terugkerend Vrijheidsfestival in Ede. Dit jaar zal het
vrijheidsfestival plaatsvinden op zaterdag 22 april a.s. De militaire historie van de garnizoensstad,
de militaire taptoes, de veteranen en het thema vrijheid bieden een rijke inspiratie voor een nieuw
festival voor jong en oud. Meer dan ooit lijkt het universele thema vrijheid een onderwerp van
belang. Ook zal er aandacht zijn voor maatschappelijke erkenning en waardering voor de Edese
veteranen.
De organisatie zal zich gaan richten op een brede doelgroep en op deze wijze een verbinding
maken tussen generaties, kunstdisciplines, culturen en allerlei maatschappelijke sectoren. De

(podium) kunsten vormen de ruggengraat van het festival.
22 April; u kunt deze datum in uw agenda vastzetten. De gemeente Ede zal begin april alle
veteranen, die zijn ingeschreven bij het Veteraneninstituut in Doorn, gaan aanschrijven.
Expositie De Zeven Kazernes
Zaterdag 4 maart kunt u voor het laatst in het Militair Historisch Informatie Punt op de
voormalige Prins Mauritskazerne in Ede de tentoonstelling 'De zeven kazernes' bezoeken. Het
Platform Militaire Historie Ede zoomt met deze 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. Het MHIP is deze dag geopend van 10.00
tot 17.00 uur. U kunt die dag ook onder begeleiding van een gids een rondje per fiets maken over
de oude kazernes.
Voor meer informatie en een routebeschrijving naar het MHIP kunt u op de website van het
MHIP terecht: http://www.platformmhe.nl/mhip.php

Volgende VSE-bijeenkomst in maart 2017
Datum
:
woensdag 8 maart
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 4 maart aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.

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

