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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Woensdag 10 januari jl. was onze eerste VSE-bijeenkomst van het jaar. In het sfeervolle
restaurant van de Belvédère kwamen we samen en wensten elkaar een goed en gezond 2018. Met
een bruisend glas Prosecco toostten we samen op het nieuwe jaar. Het was een gezellige
bijeenkomst en de Indische maaltijd smaakte weer heerlijk.
De stichting Militaire Historie Ede krijgt een nieuwe thuisbasis.
Op vrijdag 26 januari jl. werd door burgemeester René Verhulst op de voormalige Prins
Mauritskazerne een groot bouwbord onthuld. Hiermee werd een symbolische start gemaakt met
de renovatie van De Smederij (gebouw 27). Dit monumentale gebouw, dat tot thuisbasis van de
stichting Militaire Historie Ede zal gaan dienen, maakte vroeger deel uit van een aantal gebouwen
waar ooit de cavalerie was
ondergebracht.
De heer Ed van Seters is de
enthousiaste voorzitter van de
stichting Militaire Historie Ede en
vertelde over de plannen die hij heeft
met dit gebouw. Voorlichting,
lezingen, exposities en battlefield
tours zijn enkele van hun
activiteiten. De verbouwing zal
medio mei 2018 gereed zijn.
Tot die tijd blijft de stichting haar
Militair Historisch Informatie Punt
behouden op de oude locatie op de
voormalige Mauritskazerne onder de
Veluwse bierbrouwerij.
Vrijheidsfestival / Lokale veteranendag in Ede op 21 april 2018
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
Meer dan zestig trouwe donateurs hebben reeds de jaarlijkse donatie betaald. Hartelijk dank
hiervoor. Als bestuur hopen wij dat ook alle andere donateurs trouw zullen blijven aan de VSE en
hun bijdrage binnenkort weer overmaken. Zoals u wellicht weet hebben we besloten om de
jaarlijkse bijdrage met € 2,50 per jaar te verhogen.
Wij stellen het als bestuur 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.
Veteraan onder veteranen
Majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde bezocht woensdag 24 januari jl. het
Koninklijk Tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem om daar de tentoonstelling
“Verlangen, Vrijheid en Kameraadschap” te openen.
Hier ontmoette hij ook oud Edenaar en Nederlands-Indie- en Koreaveteraan, Joop van Rijswijk.
Joop was jarenlang een trouw bezoeker
van onze veteranensociëteit toen hij nog
in Ede woonde.
Nu is hij bewoner van Bronbeek.
Hij sprak uitvoerig met Marco Kroon en
vertelde over zijn acties in Korea.
Majoor Kroon was onder de indruk van de
levensverhalen van Joop en enkele andere
veteranen wiens verhalen met een
koptelefoon zijn te beluisteren in de
galerijen van de nieuwe tentoonstelling in
museum Bronbeek.
Volgende VSE bijeenkomst in februari
Datum
:
woensdag 14 februari
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 10 februari 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

