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Geachte veteraan, oud-militair, of -burgermedewerker van Defensie,

2017; jubileumjaar
10 jaar geleden zat het bestuur van de VSE op kantoor van notaris Posthuma in Ede om de
stichtingsacte te laten passeren. Het bestuur nam toentertijd een belangrijke stap om de Edese
Veteranen en oud militairen in een stichting onder te brengen en zodoende, als rechtspersoon,
meer “body” te krijgen bij de overheid, het Veteraneninstituut en andere organisaties die voor ons
van belang zijn.
In september willen we hier op een bijzondere wijze aandacht aan besteden en dit samen met u
vieren. Meer informatie ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.
Foto’s van vrijheidsfestival van 22 april jl. op ons website
Tijdens het Vrijheidsfestival van 22 april jl. zijn veel foto’s gemaakt. Ook door de afdeling
communicatie van de gemeente Ede. Op onze website www.veteranensocieteitede.nl vind u een
grote selectie van dit prachtige evenement.
Nationale Veteranendag.
De Nationale Veteranendag is een jaarlijks
terugkerend evenement van een feestelijke
blijk van erkenning en waardering voor de
Nederlandse veteranen namens de hele
samenleving. Zaterdag 24 juni jl. waren in
Den Haag ongeveer 100.000 mensen
aanwezig om het defilé bij te wonen en in
contact te komen met veteranen; jong en
oud, man en vrouw.
Ook uit Ede waren er enkele tientallen
veteranen naar Den Haag gegaan. Sommigen
liepen mee in het defilé. Dit defilé werd
afgenomen door onze koning, Willem-Alexander.
De Nationale Veteranendag was enkele jaren geleden ook een belangrijke impuls voor alle
Nederlandse gemeenten om hun eigen lokale veteranenactiviteiten te organiseren. In 2016
organiseerden meer dan 300 gemeenten eigen kleinschalige veteranenactiviteiten. De gemeente
Ede is hier ook al vele jaren actief bij betrokken. Voorheen als onderdeel van de spectaculaire
Airborne-taptoe en sinds 2017 met het Vrijheidsfestival.

Expositie ‘De Canadese zomer van 1945’
Deze zomer organiseert het Militair Historisch Informatie Punt (MHIP) een kleine, maar fraaie
expositie over de Canadese zomer van 1945. Met originele foto’s, attributen en uniformen laat
men de bezoeker kennisnemen van onder meer het krijgsgevangenkamp in Harskamp, de
legervoertuigenopslag in Deelen, de bouw van het
Mausoleum in Ede, een bevrijdingsfeest en
natuurlijk “Trees met haar Canadees”. Er is
daarbij tevens aandacht voor het verhaal achter
de foto waarop we de dames van de Eager Beavers
zien honkballen op een sportveld voor de Johan
Willem Frisokazerne.
De expositie is te bezoeken op de zaterdagen 1, 15
en 29 juli en op 12 augustus. Het MHIP op
de oude Mauritskazerne is deze dagen van 10.00
tot 16.00 uur gratis toegankelijk. U bent van harte
welkom!

Barbecue
Op woensdag 12 juli a.s. hebben we weer een barbecue in de Belvédère. Vorig jaar was het een
groot succes. Meer dan 50 aanwezigen genoten van de heerlijke barbecuegerechten.
Zoals u misschien wel weet heeft de Belvédère haar restaurant verhuurd.
De heer Menno Jansen is de nieuwe exploitant en tevens de chef kok.
Hij heeft beloofd ons gaan verrassen met heerlijke vleesgerechten en diverse salades. Alles zal
voor ons worden bereid.
Al diverse jaren was de prijs voor de bbq constant. U betaalde € 11,- p.p. maar die prijs is nu wel
iets verhoogd.
Wilt u dit jaar weer gezellig meedoen? U bent van harte welkom. We hopen dat het dit jaar weer
net zo lekker en zo gezellig zal zijn als vorig jaar.
Uw kosten bedragen € 12,50 p.p.
Om de kosten geheel dekkend te krijgen betaalt de
VSE € 5,- p.p. bij aan uw barbecue-middag.
Voorgaande jaren betaalden we € 4,- bij.
We beginnen om 16.00 uur met een gezellig
borreluurtje.
Vriendelijk verzoek ik u om tijdig, vóór 10 juli a.s.,
op te geven. Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère,
Tel: 0318-616812.

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

