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Geachte veteraan, oud-militair, of -burgermedewerker van Defensie,
Graag informeer ik u over enkele aanstaande activiteiten die in het voorjaar gaan plaatsvinden.

Vrijheidsfestival in Ede op zaterdag 22 april
Eind maart hebben alle veteranen in de gemeente Ede een uitnodiging ontvangen van
burgemeester Van der Knaap voor het vrijheidsfestival. Dit evenement is onlangs ook groot
aangekondigd in de lokale media. De organisatoren zullen voor het Edese publiek en met name
voor de veteranen een prachtig programma samenstellen dat beslist het bezoeken waard zal zijn.
De afsluitende vrijheidsmaaltijd, samen met onze partners, zal een bijzonder ontmoetingsmoment
zijn, samen met de Edese bevolking.
Wij als bestuur van de VSE hopen dat u zich allen aanmeldt en aanwezig zult zijn.
De speciale oproep in de brief van de burgemeester aan Edese veteranen - jong en oud - om actief
deel te nemen aan het programmaonderdeel “veteranen vertellen” ondersteunen wij van harte.
Als u het aanmeldingsformulier nog niet heeft ingevuld nodigen we u uit om dit alsnog te doen.
Heeft u de uitnodiging niet ontvangen of heeft u nog vragen over deze dag dan kunt u bellen of
mailen met mevrouw Leida van Riessen op het gemeentehuis.
E-mail: leida.van.riessen@ede.nl
Telefoon: 140318 (vragen naar gemeente Ede en daarna naar mevrouw Van Riessen)

Vlaggenparade op Koningsdag, donderdag 27 april
Vorig jaar gingen we op Koningsdag met 45
personen van onze VSE per touringcar naar
Harskamp om daar aan de buitengewone
vlaggenparade deel te nemen. Toen werd de
bus gesponsord door het Edese busbedrijf
De Groot.
We werden in Harskamp ontvangen met
een kopje koffie en na afloop was er
oranjebitter voor iedereen. De honderden
schoolkinderen met hun ouders en het
Harskampse muziekkorps maakten het
voor velen tot een feestelijke gebeurtenis.

Dit jaar gaan we met eigen vervoer.
We vertrekken om 08.00 uur bij de Shermantank bij het pannenkoekenhuis De Langenberg.
Na afloop van de vlaggenparade gaan we samen ergens gezellig van koffie & gebak genieten. Dit
doen we op kosten van onze VSE! We zullen rond 12.00 uur weer thuis zijn.
Om een en ander goed te begeleiden en het organisatiecomité in Harskamp een indruk te geven
van het aantal deelnemers, verzoek ik u om u aan te melden vóór 22 april bij ondergetekende;
Martin van der Velden. Telefoon: 0318-639635. Of per email martinvandervelden@hetnet.nl
Als u graag met iemand wil meerijden omdat u geen vervoer heeft dan horen wij dit ook graag.
Het zou prachtig zijn om weer met een groot aantal deelnemers richting Harskamp te gaan!
Tenue: veteranentenue met groot model onderscheidingen of burgerkleding jasje/dasje.

Kranslegging tijdens dodenherdenking bij monument op de Paasberg
De dodenherdenking op 4 mei is reeds vele jaren een indrukwekkende ceremonie waarbij vele
honderden mensen uit Ede en omgeving aanwezig zijn. Dit jaar zullen wij weer, als Veteranen
Sociëteit Ede, een krans leggen bij het monument van gevallen militairen. Dit monument staat
rechts naast het grote mausoleum op de Paasberg.
Wij nodigen u hierbij van harte uit. De herdenking begint met een samenkomst in de Grote Kerk
in het centrum van Ede. Hier is in de rechterkoorbank plaats gereserveerd voor de veteranen en
oud militairen. Daarna is er vanuit de kerk een stille tocht naar het mausoleum. Hier vindt om
20.00 uur de herdenking plaats.
Na afloop is er voor u allen een kopje koffie in het gemeentehuis.
Uw aanwezigheid wordt hierbij zeer op prijs gesteld.
Ook hiervoor geldt: Tenue: veteranentenue met groot model onderscheidingen of burgerkleding
jasje/dasje.
18.30 uur:
18.45 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:
20.30 uur:

kerk open
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk
aanvang stille tocht (alle veteranen en oud militairen lopen hierbij samen)
herdenking en kranslegging
gemeentehuis

Nieuwsbrief per e-mail of per ordonnans
Met enige regelmaat ontvangt u allen van ons een nieuwsbrief. Deze wordt aan de meesten onder
ons per e-mail verstuurd. Daarnaast zijn er een aantal mensen die geen e-mail (meer) gebruiken.
Deze ontvangen de nieuwsbrief per post of per ordonnans (bestuursleden brengen deze rond).
Nu blijkt dat er mensen zijn die de brief per post ontvangen terwijl ze ook e-mail gebruiken.
Deze mensen willen wij verzoeken om hun e-mail bij ons bekend te stellen. Zij kunnen dan ook de
nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Zodoende sparen we geld en tijd.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht op bezoek bij het Veteraneninstituut.
De nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en tevens Inspecteur der
Veteranen, luitenant-generaal Hans van Griensven, heeft op dinsdag 21 februari 2017 een
werkbezoek gebracht aan het Veteraneninstituut. Men heeft hem bij deze gelegenheid bijgepraat
over tal van veteranenzaken.
De IGK had veel belangstelling voor het Veteranenloket.
Het Veteranenloket
Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd
recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket
biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het
Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal
bereikbaar via één website en telefoonnummer.
Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. Voor een acute
zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar. U krijgt via het loket
toegang tot zorg, hulp, materiële ondersteuning en alle nuttige informatie.
Veteranen in werkelijke dienst met een zorgvraag dienen gebruik te maken van de militaire
geneeskundige zorg. Wanneer zij contact opnemen met het Veteranenloket, worden zij
doorverwezen naar de zorgcoördinatoren binnen de operationele commando’s.

Volgende VSE-bijeenkomst in april 2017
Datum
:
woensdag 12 april
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 8 april aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
Algemene opmerking:
Na klachten van de leiding van de Belvédère over het te laat aanmelden voor de
maaltijd wil ik u dringend vragen dit tijdig te doen i.v.m. inkoop.

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

