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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
De maanden april en mei zijn voor velen van ons de periode waarin we enerzijds de
feestelijkheden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag vieren en anderzijds, op 4 mei, even stil staan
bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dan herdenken we de gevallenen.
Graag wil ik u in deze nieuwsbrief informeren over enkele gebeurtenissen en komende
activiteiten.
Overleden
Helaas zijn de afgelopen periode weer 2 trouwe bezoekers van onze VSE overleden. Het betreft de
heren Gerrit Jansen en Johan van de Goor in de respectievelijke leeftijd van 88 en 83 jaar.
Als bestuur hebben ons medeleven betuigd aan de nabestaanden bij deze trieste gebeurtenissen.
Bezoek aan Ede door de minister van Defensie, Anke Bijleveld
Op maandag 5 maart jl. bracht de huidige minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, een bezoek
aan Ede in het kader van de aanstaande lokale
verkiezingen. Ze was te gast bij het CDAcampagneteam. Als bestuur van de VSE maakten we
van de gelegenheid gebruik om met haar te spreken

over bijvoorbeeld veteranenbeleid in het algemeen en
meer specifiek het veteranenbeleid in Ede. Ook
bezocht ze de oude kazernes. Hier kreeg ze uitleg over
de militaire geschiedenis van Ede door de heer Ed van
Seters en werd het toekomstige gebouw van het
Militair Historisch Informatiepunt (De Smederij)
getoond.
Vrijheidsfestival /Lokale veteranendag
Eind maart, begin april hebben alle veteranen in de gemeente Ede een uitnodiging van
burgemeester René Verhulst ontvangen voor het vrijheidsfestival op zaterdag 21 april. De
organisatoren zullen voor het Edese publiek, maar met name voor de veteranen, een mooi
programma samenstellen dat beslist het bezoeken waard is. Het festival vindt plaats in en rondom
het Akoesticum. Er is een prachtig veteranenconcert “Tour of Duty” met de fanfare van het korps
Bereden Wapens, zanger Dennis Kroon en zangeres Ingrid van Nieuwenhuizen.
Daarnaast is er een foodfestival met diverse gratis hapjes en drankjes voor de veteranen en hun
partners. Het hele evenement zal een bijzonder ontmoetingsmoment zijn voor de veteranen
onderling maar zeker ook voor de contacten met de Edese bevolking. Erkenning en waardering
staan centraal op deze dag.
Wij als bestuur van de VSE hopen dat u zich allen aanmeldt.
Dit evenement zal ook worden aangekondigd in de lokale media.

Koningsdag, 27 april
Op Koningsdag willen we voor u een leuke dag organiseren met deelname aan de traditionele
vlaggenparade in Harskamp en vervolgens een bezoek gaan brengen aan het Regiment Van
Heutsz museum / Korea museum in Schaarsbergen. We gaan dit jaar weer met de bus zodat we er
samen een gezellig dagje van kunnen maken. Bij terugkeer in Ede gaan we een lekkere
pannenkoek eten op de Langenberg. We hebben dit jaar weer een sponsor gevonden die dit mede
mogelijk maakt.
We stellen het op prijs als de veteranen in veteranentenue meegaan!
Bent u niet in bezit van het veteranentenue….. geen probleem. U bent evengoed van harte
uitgenodigd.
HET REGIMENT VAN HEUTSZ MUSEUM EN HET KOREA MUSEUM
Het Regiment Van Heutsz werd in 1950 opgericht als opleidingseenheid van het Wapen der
Infanterie (voetsoldaten). De opdracht van het regiment was het voortzetten van de traditie van
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Het regiment is vernoemd naar de generaal die na 30 jaar oorlog (1873 – 1903) met harde hand
een relatieve rust bracht in Atjeh in toenmalig Nederlands-Indië.
De collectie
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De collectie van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz geeft een overzicht van:
De KNIL-periode (1832 – 1950);
Het Nederlands Detachement Verenigde Naties (Korea, 1950-1954);
De activiteiten van het Regiment Van Heutsz in de Koude Oorlog (1950 – 1991);
Recente missies zoals de Balkan, Irak, Afghanistan (1995-heden).

Het voorlopig programma voor deze dag:
08.00
Aanwezig zijn bij pannenkoekenhuis De Langenberg.
08.10
Vertrek per touringcar
08.30
Ontvangst met koffie bij de kiosk in Harskamp
09.00
Ceremoniële vlaggenparade met aansluitend een toost met oranjebitter op onze
koning
10.15
Vertrek naar Schaarsbergen
10.45
Bezoek aan het Van Heutsz- en Korea museum
12.30
Vertrek naar Ede
13.00
Aankomst bij pannenkoekenhuis De Langenberg
15.00
Na borrelen / einde
De kosten voor deelname bedragen €10.- p.p. voor donateurs van de VSE en hun
partner. Dit is inclusief de kosten voor de bus en het pannenkoek-arrangement
(soep, pannenkoek en dessert of koffie).
Alleenstaande personen mogen zich laten begeleiden. De begeleider betaalt € 15,- voor deelname.
Wie het eerst komt; het eerst maalt. Dus als de bus vol is moeten we u helaas teleurstellen.
De wijze van opgave:
Door het betreffende bedrag, vóór 24 april over te maken op bankrekening
NL35INGB0003403993 van de VSE, onder vermelding van Koningsdag 2018.
Dodenherdenking 4 mei
Jaarlijks worden op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht tijdens de
Nationale Dodenherdenking. Ook in Ede worden deze slachtoffers herdacht.
U wordt uitgenodigd om dit, samen met de Edese burgerij, te herdenken.
Deze herdenking vindt plaats in de grote kerk in Ede om 18.45 uur. Daarna gaan we in stille tocht
naar het Mausoleum op de Paasberg. Naast de vele andere kransen die worden gelegd, zullen wij,
namens de Edese veteranen en oud-militairen, een krans leggen bij het monument van gevallen
Edese militairen. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veteranentenue
wordt hierbij op prijs gesteld. In de kerk is rechts voorin plaats voor de veteranen en oud
militairen gereserveerd. Na afloop bent u welkom in het gemeentehuis voor een kopje koffie en
een kort samenzijn.

2018, Jaar van het Verzet
Het landelijke Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018
uitgeroepen tot het 'Jaar van Verzet'. Er wordt dit jaar in heel Nederland extra
aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
het kader van dit project besteedt het Platform Militaire Historie Ede in
samenwerking met lokale organisaties aandacht aan de fatale wapendropping
boven het grondgebied van Ede, hetgeen in de nacht van 8 op 9 maart 1945
plaatsvond. Deze operatie kostte zeventien Edese verzetsmensen hun leven.
Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en het Vfonds. Voor landelijke projecten en algemene informatie kunt u terecht op
de website: jaarvanverzet.nl
Het Platform Militaire Historie Ede verzorgt in de zomer van 2018 battlefield tours naar het
droppingsterrein “De Keuenklep” nabij Lunteren. In het Kijk- en Luistermuseum Bennekom, het
Historisch Museum Ede en Museum Lunteren worden ook exposities over deze wapendropping
georganiseerd.
Exposities en educatieve programma's
Van 9 maart tot 5 mei 2018 zijn er tijdelijke exposities te zien in het Kijk- en Luistermuseum in
Bennekom, in samenwerking met het Museum Vliegveld Deelen, in Cultura bij het Historisch
Museum Ede en in het Museum Lunteren. Naast de exposities verzorgen de drie musea ieder een
eigen educatief programma, specifiek gericht op de lokale verzetsgroepen.
Vanaf 1 juli 2018 is in het Militair-Historisch Informatiepunt “De Smederij” in Ede een expositie
te bezoeken over deze wapendropping.
Fiets-battlefield tour naar de Keuenklep
Het Platform Militaire Historie Ede organiseert deze zomer battlefield tours per fiets naar het
droppingsterrein De Keuenklep nabij Lunteren, met als thema de wapendropping in de nacht van
8/9 maart 1945. We willen u deze dag meenemen in het aangrijpende verhaal van deze
verzetsactie en daarbij op locatie uitleg geven.
Data: 23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus.
Start- en eindpunt zijn het Militair-Historisch Informatiepunt
“De Smederij”, gevestigd op het voormalige kazerneterrein van
de Prins Mauritskazerne, aan de Verbindelaarsweg 100 in Ede.
De tour per eigen fiets start om 11.00 uur met een korte inleiding
en zal om ca. 14.00 uur zijn afgelopen. De kosten bedragen 7,50
per persoon. Dit is inclusief een eenvoudige lunch te velde.
Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar
info@PlatformMHE.nl of via onderstaand formulier, onder
vermelding van de gewenste datum.
Deelname: maximaal 10 personen per gids, opgeven is dus noodzakelijk! Voor groepen is het ook
mogelijk dit arrangement doordeweeks te boeken.
Eerstvolgende VSE bijeenkomst in april
Datum
:
woensdag 11 april
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 7 april 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 toch 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

