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Beste oud collega’s,
Zaterdag 16 september jl. werden voor de 73e keer de Airborne luchtlandingen op de Ginkelse
heide weer herdacht. Ondanks het regenachtige weer en de laaghangende bewolking sprongen
toch meer dan 100 parachutisten. Transporthelikopters van het type Chinook en Gougar en de
gevaarlijk uitziende gevechtshelikopter, Apache, gaven spectaculaire demonstraties van hun
operationele mogelijkheden.
De herdenking bij het Airborne monument was een indrukwekkende plechtigheid. De duizenden
toeschouwers waren muisstil tijdens de 1 minuut stilte. De herdenking eindigde met het prachtige
“Highland Cathedral”, gespeeld door een Massed Pipes en Drums Band.
Op het publieksplein in de buurt van de schaapskooi was weer een Airborne markt met tal van
kramen waar allerlei artikelen en militaria te zien en te koop waren. Kortom een prachtige
herdenking en verder een spectaculair evenement.
10 Jaar veteranensociëteit.
Woensdag 20 september vierde onze
veteranensociëteit haar 10 jarig
jubileum. Meer dan 65 veteranen en
partners waren samengekomen in
restaurant Pizza-Pizza in Ede om dit
heugelijke feit te vieren. Onder het
genot van een welkomst drankje en
een heerlijk pizza-arrangement werd
het een gezellige avond.
Wethouder Van Huijstee was te gast
namens het college van
burgemeester en wethouders.
Hij sprak met enkele veteranen en
luisterde aandachtig naar hun
verhalen. Hij gaf blijk van veel
belangstelling en benadrukte hoe
belangrijk het is dat de veteranen
elkaar blijven ontmoeten.
Op onze website www.veteranensocieteitede.nl vindt u een groot aantal foto’s van deze gezellige
bijeenkomst.

65-Jarig huwelijksjubileum Bertus en Ans Beukhof
Vrijdag 21 september jl. werd groots gevierd dat het
echtpaar Beukhof 65 jaar geleden in het huwelijk trad.
Familie en vrienden waren bijeengekomen in de Rehoboth
om dit onder het genot van een hapje en drankje te vieren.
Bertus Beukhof vertrok als dienstplichtig soldaat in 1948
naar Nederlands-Indië. Toen hij na 2 jaar terugkwam in
Ede en uit de bus stapte zag zijn toenmalige verloofde
gelijk dat het “goed” was met Bertus. Prachtige woorden
van haar! Enkele jaren later trouwden ze samen.
In zijn werkzame leven is de heer Beukhof onder andere
wethouder in Ede geweest met de portefeuille sociale
zaken, maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.
Als veteraan bezoekt hij regelmatig onze sociëteit. We
wensen hem en zijn echtgenote nog vele jaren in goede gezondheid. Namens het bestuur van de
VSE heeft de voorzitter, Martin van der Velden, hen onze gelukwensen gebracht.
Veteranen Ontmoeting Centrum
De Veteranen Sociëteit Ede streeft naar het verwezenlijken van een Veteranen Ontmoeting
Centrum in Ede Oost (de Veluwse Poort). Dit wil zij bereiken in nauwe samenwerking met Het
Kernhuis, het mooie buurtcentrum in Ede-west. De gemeente Ede zal hiervoor nog haar
goedkeuring moeten geven. Als het door gaat zal het worden ondergebracht op de voormalige
Prins Mauritskazerne in de oude smederij (gebouw 27). Het grootste gedeelte van dit gebouw is
bestemd voor het Platform Militaire Historie Ede met hierin haar militair historisch
informatiepunt (museum).
Het Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC), met de functie van inloophuis, is vooral gericht op de
jongere veteranen, de partner van de veteraan en hun kinderen. Met veteranen bedoelen we hier
ook de militairen die nog in daadwerkelijke dienst zijn.
Het Ontmoeting Centrum zal een aantal dagdelen gelegenheid gaan bieden voor ontmoeting,
gezelligheid, een luisterend oor. Maar ook nuldelijnondersteuning. Deze ondersteuning wordt
gedaan door hiertoe opgeleide collega-veteranen die geestelijke nood of anderszins bij collega’s
kunnen onderkennen en hen op de juiste wijze kunnen doorgeleiden naar professionele
hulpverlening.
Naast dit ontmoetingscentrum zal de maandelijkse Veteranenbijeenkomst in de Belvédère
gewoon doorgang blijven vinden.
Volgende VSE-bijeenkomst in oktober
Datum
:
woensdag 11 oktober
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Alléén als u aan de maaltijd deelneemt; graag vóór 7 oktober.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend is de receptie van de Belvédère niet bereikbaar!
Opmerking!

Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en daarna blijkt dat u
niet kunt; vergeet dan niet om u af te melden. Immers de kok rekent
op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
Voorzitter

