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Beste oud collega’s,
Kerstbijeenkomst op 13 december a.s.
Op woensdag 13 december houden we onze Kerstbijeenkomst. Wij hebben er dit jaar voor gekozen
om geen Indische maaltijd, maar een smakelijk, Hollands, driegangendiner voor u te serveren.
We zijn zodoende wel iets duurder uit.
De extra kosten worden door u en de VSE
gezamenlijk gedragen.
Wij hopen u te begroeten “onder de
kerstboom” in de Belvedère.
Bij de vocale klanken van het bekende
a Capellakoor kunt u van de Kerstsfeer in het
restaurant van de Belvédère genieten.
Wij stellen het op prijs als u in
veteranentenue komt of in “jasje dasje”.
De dames nodigen we ook uit om zich feestelijk te kleden.
Aanvang
Kosten maaltijd
Locatie
Aanmelden

:
:
:
:

16.00 uur.
€ 13, Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 9 december aanmelden. Dit kan rechtstreeks bij de
Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend is de receptie van de Belvédère niet bereikbaar!
Verder dient u bij uw opgave even aan de receptie door te
geven welk voorgerecht, A of B, en welk hoofdgerecht A of
B, u wenst. (Zie het menu als bijlage bij deze nieuwsbrief).

Opmerking!

:

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

Data van de bijeenkomsten in het nieuwe jaar:
Volgend jaar zullen de bijeenkomsten zoals gewoonlijk weer op de 2e woensdag van de maand
worden gehouden in de Belvédère.
Hieronder volgen de exacte datums. Noteer ze nu al in uw nieuwe agenda!

10 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei
13 juni

11 juli
8 augustus
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Uw donatie voor 2018
Helaas zijn we genoodzaakt om de jaarlijkse donatie aan onze Veteranensociëteit te verhogen van
€ 17,50 naar € 20,- per jaar. Door de jaarlijkse kosten die we maken voor bepaalde evenementen
teren we langzaam in op onze financiële middelen. Denk hierbij aan de jaarlijkse deelname aan de
vlaggenparade op Koningsdag, de kranslegging op 4 mei en onze jaarlijkse barbecue. Ook de VSE
bijeenkomsten met Nieuwjaar en voorafgaande aan de Kerst zijn niet meer kostendekkend.
Daarnaast heeft ons 10-jarig jubileumfeest in september jl. ook een fors bedrag gekost.
U zult nu zeggen: “dan moeten we de tering naar de nering zetten”. Dat is waar, maar wij willen,
samen met u, toch graag blijven meedoen met een aantal evenementen en herdenkingen en op die
wijze naar erkenning en waardering streven voor de veteranen in onze samenleving. Ook op onze
bijeenkomsten, zoals Kerst en Nieuwjaar, willen we u graag wat extra’s bieden.
Wij hopen op uw begrip hiervoor en vragen u om per jaar € 2,50 méér aan ons te doneren.
Uw donatie voor 2018 mag nu al worden overgemaakt op bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993 t.n.v. penningmeester VSE. Met deze € 20,- per jaar maakt u het ons
weer mogelijk om bovengenoemde activiteiten te organiseren.
Natuurlijk blijft u dan in 2018 de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de VSE-bijeenkomsten
ontvangen. Ook als u geen e-mail heeft, krijgt u de nieuwsbrieven gewoon in uw brievenbus.
Wij stellen het als bestuur van de VSE bijzonder op prijs als u ook voor 2018 weer donateur blijft
van onze sociëteit.
Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
De maanden december en januari hebben altijd een feestelijk karakter.
Wij hopen dan ook dat u zich een beetje feestelijk kleedt voor onze nieuwjaarsbijeenkomst!
Datum
:
woensdag 10 januari
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 5 januari aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij 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!!

Fijne feestdagen gewenst.
De jaarwisseling zal iedereen op zijn eigen wijze vieren; met je vrienden en/of dierbaren even stil
staan bij het oude jaar en vooral vooruit kijken naar het nieuwe. Wij, als bestuur van de VSE,
hopen dat u allen een fijne Kerst en een feestelijke jaarwisseling zult hebben en een goede,
gezonde start mag maken in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
Voorzitter

Bijlage bij Nieuwsbrief van december 2017

Kerstmenu Veteranen Sociëteit Ede
Woensdag 13 december

Voorgerecht
(A) Pompoensoep met lente ui en uitgebakken spekjes
of
(B) Aardappel knolselderijsoep met truffel
---------------------------------Hoofdgerecht
(A) Varkenshaas met champignon roomsaus
aardappelgratin met spruitjes met paddenstoelen
of
(B) Zalm filet met witte wijnsaus en gratin en
roerbakgroenten
--------------------------------Dessert
Tiramisu met bolletje vanille ijs en slagroom

