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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Al weer is een jaar voorbij! Wat vliegt de tijd. December; een donkele natte maand met het feest
van Kerstmis als hoogtepunt. Alle gezelligheid met oliebollen en champagne tijdens de
jaarwisseling hebben niet kunnen voorkomen dat we weer ’n jaartje ouder gaan geworden. Laten
we hopen dat we een beetje gezond blijven. En laten we positief blijven denken.
Ik wens u allen, namens het bestuur van de Veteranensociëteit Ede, een goed en vooral een
gezond 2018!
Onze VSE-Kerstbijeenkomst in de Belvédère was, met meer dan 50 deelnemers, een sfeervolle
middag met een muzikale omlijsting van het a capellakoor de Christmas Angels en een heerlijk
Kerstdiner.
Vrijheidsfestival / Lokale veteranendag
Zoals u weet heeft de gemeente Ede er enkele jaren geleden voor gekozen om de Lokale
veteranendag te laten samenvallen met de bevrijding van Ede in april 1945. Dit jaar zal dit
Vrijheidsfestival / lokale veteranendag plaatsvinden op zaterdag 21 april. U kunt dit evenement al
in uw agenda zetten. Meer informatie volgt nog.
Uw jaarlijkse donatie
Zoals u wellicht weet hebben we besloten om de jaarlijkse bijdrage met € 2,50 per jaar te
verhogen. Als bestuur hopen wij dat u trouw donateur blijft van de VSE en uw jaarlijkse bijdrage
binnenkort weer overmaakt. Enkele tientallen hebben dit reeds gedaan. Wij stellen het bijzonder
op prijs dat velen donateur blijven omdat ze weten dat ze hiermee onze VSE-activiteiten
ondersteunen. Zeker de mensen die zonder enige tegenprestatie jaarlijks extra doneren willen we
hartelijk bedanken.
Uw donatie van € 20,- voor 2018 mag worden overgemaakt op bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993 t.n.v. penningmeester VSE. Onder vermelding van: donatie 2018.
Met uw bijdrage maakt u het ons weer mogelijk om ook in 2018 allerlei activiteiten te organiseren.
Lezing Mata Hari
Op zaterdag 20 januari 2018 is er bij Cultura een lezing over de beroemde Mata
Hari.
Mata Hari werd geboren als Margaretha Zelle in Leeuwarden. In het begin van de 20e eeuw werd
zij een ware media hype in Parijs. Zij werd bekend vanwege haar exotische dansen en haar affaires
met mannen in uniform. Zij werd daarom verdacht in de ogen van de geheime dienst in de Eerste
Wereldoorlog en werd in 1917 gefusilleerd.

“Op 15 oktober 1917, nog voor de nieuwe dag oplicht,
snellen vijf auto’s door de verlaten straten van Parijs. De
eindbestemming is een modderig oefenterrein van de
cavalerie achter het kasteel van Vincennes. Daar is een
vuurpeloton al aangetreden als Mata Hari uitstapt. Een
officier wil haar aan de executiepaal binden. ‘Laat maar’
zegt ze zachtjes. Hij houdt haar een blinddoek voor. ‘Laat
maar’ zegt ze opnieuw. Weer wordt haar het doodvonnis
voorgelezen. Dan doet de officier een stap terug en heft
zijn sabel. De twaalf Zoeaven die het vuurpeloton vormen
schouderen het geweer. ‘Richten’ luidt het bevel en dan,
na een eeuwigheid, ‘vuur!’. 12 schoten breken door de
aarzelende herfstschemering. Haar lichaam zakt bloedend
onderuit, een genadeschot door het hoofd maakt het
karwei af. De volgende dag juichen de krantenkoppen,
Frankrijk heeft zich ontdaan van een verraadster,
gerechtigheid heeft een einde aan haar leven gemaakt”.
Toch is er ruimte voor scepsis. Is de gerechtigdheid wel
gediend met haar dood en is zij inderdaad de verraadster
waarvoor zovelen haar houden? Of is zij tot zondebok gemaakt, enkel en alleen omdat de ellende
die Frankrijk in die oorlogsdagen te verduren had nu eenmaal een zondebok vereist..
Het leven van Mata Hari en vooral de vraag naar haar schuld is het onderwerp van deze prachtig
lezing met veel beeldmateriaal.
Bernier Cornielje zal het verhaal vertellen, Marieke Wittenhorst zorgt voor de muzikale omlijsting
en Hans Brons levert de technische ondersteuning.
Start lezing: 14.00 uur | duur lezing: circa 2,5 uur | Entree € 5,00 | vooraf aanmelden is gewenst
via: https://www.cultura-ede.nl/cursussen/overig-aanbod/lezing-mata-hari.aspx
of telefonisch:: 0318 672 812- Mirjam van den Berg of 0318 672 804 - Gerda Welling
VSE Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Net als de Kerstbijeenkomst, heeft de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 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 6 januari aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de Belvédère
niet bereikbaar!
Opmerking!

:

Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en vervolgens blijkt
dat u tocht 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

