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Geachte veteraan, oud-militair, of -burgermedewerker van Defensie,
De maanden april en mei zijn voor velen van ons de periode waarin we enerzijds de
feestelijkheden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag vieren en anderzijds, op 4 mei, stil staan bij
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Graag wil u in deze nieuwsbrief informeren over
onze activiteiten hierbij.
Vrijheidsfestival in Ede
Op zaterdag 22 april vond de eerste editie plaats van het Edese Vrijheidsfestival. Een feestelijke
mix van cultuur, educatie, verhalen van veteranen en een afsluitende Vrijheidsmaaltijd met
veteranen en overige belangstellenden. Het feest vond plaats in het prachtige gebouw van het
Akoesticum en op het gazon vóór dit gebouw. Centraal stonden de verhalen van veteranen, van de
Molukkers in het Nederlandse verzet en van de Canadese zomer van 1945 in Ede. Verder waren er
activiteiten voor kinderen en promotie van muziek, dans en sport. Dit alles onder het motto:
“vrijheid is van ons allemaal maar voor iedereen verschillend.”
In de grote festivaltent begon om 18.00 uur de “vrijheidsmaaltijd”. Alle aanwezige veteranen met
hun partners en andere belangstellenden genoten van livemuziek van de Jalafusiband en van de
inspirerende gastspreker, Jan Terlouw. Ook operazanger en oud marinier Bastiaan Everink kreeg
met zijn prachtige stem de handen van de aanwezigen op elkaar.
De organisatoren van dit festival, waaronder de gemeente Ede, het Akoesticum en het Platform
Militaire Historie Ede, hopen het volgend jaar nog veel meer veteranen en het Edese publiek te
enthousiasmeren voor deze bijzondere dag.
Buitengewone vlaggenparade in Harskamp op koningsdag.
Al vele jaren wordt in het dorp Harskamp de viering van Koningsdag gestart met een traditionele,
buitengewone vlaggenparade.
Ook dit jaar waren we weer met meer dan 20 personen van de VSE aanwezig. Op het grote
grasveld, tegenover de ingang van de
kazerne, vond het evenement plaats.
Honderden, feestelijk uitgedoste,
schoolkinderen met hun
onderwijzeressen en vele andere
bewoners uit Harskamp hadden zich
verzameld op het grasveld rond de
vlaggenmast en de kiosk. Ook de
Harskampse fanfare, Excelsior,
ontbrak natuurlijk niet.

Bij het welkomstwoord werden, naast de wethouder Vreugdenhill en de commandant van de
Legerplaats, luitenant kolonel van Stempvoort, ook wij, als Edese veteranen, van harte welkom
geheten. Als de wethouder daarna het woord krijgt, vertelt zij hoe ze ieder jaar geniet van dit
prachte evenement in het dorp en vertelt aan de honderden kinderen een mooi verhaal de
ouderdom van onze Nederlandse vlag en over de oorsprong van de kleuren.
Daarna kreeg de kazernecommandant het woord. Om stipt 09.00 uur “regisseerde” hij het
officiële gedeelte van de buitengewone vlaggenparade. Op zijn commando werd, onder
begeleiding van trompetsignalen, de Nederlandse vlag ceremonieel gehesen door jongens van de
Harskampse scouting. Daarna werd het Wilhelmus gespeeld door de fanfare en zong iedereen uit
volle borst mee.
Aansluitend werden door de kinderen nog enkele Oudhollandse liedjes gezongen; “Waar de
blanke top der duinen” en “Piet Heyn; de zilvervloot”. Prachtig!
Daarna werd iedereen uitgenodigd in de
oude legerbioscoop om, samen en het
organisatiecomité van Harskamps Belang,
een toost, met een oranjebitter, uit te
brengen op de verjaardag van onze 50jarige Koning. Ook was er koffie en cake
voor iedereen. Kortom, een prachtig,
jaarlijks
terugkerend evenement!
Om 10.00 uur reden we weer terug naar
Ede. In het restaurant De Langenberg
trakteerde de VSE op cappuccino met
heerlijke, verse appeltaart met slagroom.
Het was een gezellige ochtend.

Op onze website www.veteranensocieteitede.nl staan een aantal leuke foto’s van deze
vlaggenparade op Koningsdag in Harskamp.
65-jarig bruiloftsfeest voor het echtpaar Heyden
Zaterdag 29 april vierden de heer en mevrouw Heyden hun 65 jarige bruiloftsfeest. Namens het
bestuur van de VSE was de voorzitter aanwezig om het “briljanten” bruidspaar te feliciteren met
deze bijzondere gebeurtenis. Naast hun de talrijke familie waren meer dan honderd vrienden en
kennissen aanwezig om het bruidspaar hulde te brengen.
Op maandag 1 mei was het de dag zelf. Ze werden op deze dag vereerd met een bezoek van de
burgemeester Kees van der Knaap.

Dodenherdenking 4 mei
Tijdens de Nationale Dodenherdenking, herdenken wij alle burgers en militairen die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Zowel in oorlogssituaties als bij vredesoperaties.
Tijdens deze dodenherdenking in Ede wordt ieder jaar, bij het
indrukwekkende mausoleum, stilgestaan bij de 44
gesneuvelde Edese verzetsstrijders. 30 hiervan liggen er ook
daadwerkelijk begraven. 14 personen liggen elders begraven
of zijn vermist.
Samen met de heer Johan Kroon (Nieuw Guineaveteraan)
heeft de voorzitter, Martin van der Velden, (Bosnië-veteraan)
een krans gelegd bij het monument van gesneuvelde Edese
militairen in de periode 1940 – 1949. Dit monument staat
rechts van het grote mausoleum.
Bij deze plechtige herdenking op de Paasberg waren meer dan
2000 mensen verzameld rond het mausoleum.

Nieuwe uitbater van keuken en het restaurant bij de Belvédère
De Belvedère heeft besloten om de keuken mét het restaurant per 1 juni te verhuren aan een
externe bedrijf. Deze uitbater, de heer Menno Jansen, zal de keuken en het restaurant van de
Belvedère gaan exploiteren. Belvedère trekt zich hieruit terug.
De Vereniging van Eigenaren van de Belvedère heeft deze keuze gemaakt.
Juni zal een overgangsmaand worden waarin de heer Jansen een aantal zaken gaat overnemen
van de huidige kok, Bonne. Het bestuur van de VSE zal op korte termijn met de heer Jansen in
gesprek gaan op welke wijze we de bijeenkomsten in de Belvédère kunnen gaan voortzetten. Hij
heeft ons toegezegd dat hij in de toekomt weer vers wil gaan koken. Dat klinkt al positief!
Ook 12 juli heeft hij al gereserveerd voor onze jaarlijkse bbq.

Volgende VSE-bijeenkomst in juni 2017
Datum
:
woensdag 14 juni
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 10 juni aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.

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

