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Geachte veteraan, oud-militair, of -burgermedewerker van Defensie,
Onze laatste VSE-bijeenkomst in juli met barbecue was een groot succes. Meer dan 50 personen
genoten van de gezellige sfeer en de maaltijd, de heerlijke salades met geroosterd vlees en lekkere
sausjes. Het nieuwe culinaire team van de Belvédère, o.l.v. de heer Menno Jansen, had het
voortreffelijk geregeld.
Vakantiegast ontmoet dienstmaat in Lunteren.
Tijdens zijn vakantie in Lunteren ontmoette de heer Nijman (91)
uit Amsterdam zijn dienstmaat, de heer Engelen uit Lunteren, met
wie hij in Indië vanaf 1947 drie jaar diende in het tweede
mitrailleurbataljon.
De heer Nijman (links op de foto) ging begin juli voor de eerste
keer op vakantie met de stichting het Vakantiebureau in Hotel De
Werelt in Lunteren, die vakanties organiseert voor ouderen. Het
was ruim 50 jaar geleden dat hij zijn dienstmaat op een reünie had
ontmoet en bedacht dat zijn oude dienstmaat toentertijd in
Lunteren woonde. Een van de vrijwilligers in de vakantieweek ging
voor hem op zoek en vond hem via internet en legde telefonisch
contact. De vrijwilligers zetten alles op alles om de veteranen
uitvoerig te kunnen laten bijpraten over de, toch wel, goede oude
tijd, hun leven en hun liefde voor paarden. Beiden ontvingen van
de vrijwilliger een mooie foto als herinnering. Zo werd het een
extra bijzondere vakantie.
(Uit De Edese Post van d.d. 12 juli jl.)

De Veteranenombudsman steunt de veteraneninloophuizen
Reinier van Zutphen, de Veteranenombudsman, pleit voor een structurele vorm van financieren
van veteraneninloophuizen door de rijksoverheid. Tijdens zijn bezoeken aan inloophuizen sprak
hij met veteranen en die vertelden hem dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van deze
inloophuizen. De financiering is nu per inloophuis verschillend geregeld en afhankelijk van
subsidies, giften en donaties.
De veteranenombudsman pleit voor een structurele bijdrage vanuit de overheid om op deze wijze
continuïteit te scheppen. Het draagt op deze wijze ook bij aan erkenning en waardering van de
veteranen vanuit de maatschappij. Nederland telt twintig inloophuizen.

Afscheid nemen van burgemeester Cees van der Knaap.
Op 30 augustus neemt burgemeester Cees van
der Knaap afscheid. Bijna 10 jaar was hij
burgemeester van onze mooie gemeente. Hij
houdt zijn afscheidsfeest op het voormalige
kazerneterrein. Hij droeg Defensie altijd een
warm hart toe. Hij maakte van de Airborne
luchtlandingen een internationaal evenement en
wist veteranen in contact te brengen met jongere
generaties. Ook zorgde hij voor de
totstandkoming van het jaarlijkse
Vrijheidsfestival waarbij de Edese veteranen en de overige Edese
gemeenschap samen de vrede en vrijheid herdenkt.
Hij neemt afscheid in het Akoesticum. Aanvang is om 16.30 uur.
Wilt u Cees van der Knaap uitzwaaien dan kan dat. Het is wel belangrijk dat u vóór 14 augustus
even aanmeldt via www.hetfeestede.nl
Per 1 september treedt de nieuwe burgemeester, René Verhulst, in functie. Hij was burgemeester
van Goes. De vertrouwenscommissie van de Gemeente Ede typeerde hem als authentiek, in balans
met zichzelf en zijn omgeving, scherpzinnig en iemand die ruimte laat voor anderen.
Dat is veelbelovend! Wij hopen dat hij de veteranen en oud militairen een warm hart toedraagt in
onze oude garnizoensstad.
Open dag bij CULTURA op zaterdag 2 september
Op zaterdag 2 september is er voor belangstellenden in Cultura, tussen 13.00 en 17.00 uur, een
kennismaking met de cursussen en workshops die komend seizoen gegeven gaan worden.
Er zullen die dag o.a. beeldhouw- en keramiekdemonstraties zijn en lessen dans, musical en
schilderen. Aan alle lessen kun je zelf actief meedoen. Aanmelden voor deze open dag is niet nodig
en de lessen tijdens deze dag zijn gratis toegankelijk.
Heeft u voorlichting en ondersteuning nodig in de digitale wereld
In Ede is de HCC-Seniorenacademie actief die ouderen informeert, traint en ondersteunt in onze
digitale wereld. Wil je meer weten over het gebruik van je desktopcomputer, je laptop, tablet of
smartphone dan kun je hier hulp krijgen. Ook kun je hier terecht voor simpele reparaties.
In Het Kernhuis (buurthuis in Veldhuizen), is elke 1e woensdag van de maand een bijeenkomst
van 13.30 tot 15.30 uur. Het Kernhuis bevindt zich in Veldhuizen, Parkrand 60.
Tijdens een van onze VSE-bijeenkomsten in het najaar krijgt u hierover meer informatie.
Jubileumbijeenkomst
Zoals u wellicht weet bestaat onze Veteranen Sociëteit Ede dit jaar 10 jaar. Dit willen wij graag
samen met u vieren. Daartoe willen wij u uitnodigen voor een gezellige avond in restaurant
Pizza-Pizza in Ede, Nieuwe Kazernelaan 8. (het oude PMT).
We hebben voor u een smakelijk pizza-arrangement van allerlei soorten pizza laten samenstellen.
Alle verschillende smaken komen aan bod. We beginnen met een voorgerechtje en eindigen met
een lekker dessert. Ook een muziekje zal niet ontbreken. Omdat het een feest is, betaalt u en uw
partner, als donateur, slechts € 5, - p.p. Ook is er voor iedereen een klein aandenken.
U wordt ontvangen met een feestelijk aperitief.
Even alles op een rij.
Datum:
woensdag 20 september, aanvang: 16.30 uur.
woensdag 13 september in Belvédère gaat niet door!
Bijdrage:
donateurs en partner € 5,- p.p. Bijdrage voor overigen: € 17,50 p.p.
Aanmelden:
door uw bijdrage vóór 15 september over te maken aan de
penningmeester van de VSE op IBAN nr. NL35 INGB 0003 4039 93
onder vermelding van jubileumbijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden, voorzitter

