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Beste VSE-vrienden,
Weer is een nieuw jaar aangebroken. December gleed voorbij; een feestmaand voor velen met
cadeautjes, Kerstmis en veel gezelligheid. Tijdens deze dagen zoeken we familie en vrienden op.
Lange gezellige avonden!
Onze Kerstbijeenkomst op 12 december jl. was een succes. Meer dan 35 veteranen, oud militairen
met hun partners genoten van een heerlijk
Kerstdiner in het restaurant van de
Belvedere.
Het nieuwe jaar kwam met oliebollen,
appelbeignets en heel veel vuurwerk. Het
is nu de goede tijd om de slee van de zolder
te halen en de schaatsen uit het vet te
halen!
Ik wens u allemaal, namens het bestuur
van de Veteranensociëteit, een goed en
vooral een gezond 2019!
Veteranen OntmoetingsCentrum Ede
Op vrijdag 25 januari organiseert het Platform Militaire Historie Ede - in samenspraak met de
Veteranen Sociëteit Ede - de eerste samenkomst in 2019 voor veteranen en oud-militairen in het
Veteranen OntmoetingsCentrum (de Smederij). Het bevindt zich op de voormalige Prins
Mauritskazerne. Verbindelaarsweg 100, 6711 VD Ede.
Het Veteranen OntmoetinsCentrum (V.O.C. - Ede) is een activiteit welke aan Edese veteranen,
hun partners, gezinsleden en overige geïnteresseerden een plek biedt om elkaar te ontmoeten,
verhalen uit te wisselen en ervaringen te delen. Niet alleen post-actieve veteranen, maar ook nog
actief dienende veteranen uit Ede zijn hier van harte welkom.
De Smederij, is een veilige en tevens gezellige ontmoetingsplaats die vol staat met de rijke
militaire historie van Ede.
Iedereen is deze middag / avond van harte welkom vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Voor koffie en

thee wordt gezorgd. Door deze ruime openstelling zijn ook de nog werkende veteranen in de
gelegenheid om het V.O.C.-Ede te bezoeken.
Ook zal er nuldelijnszorg aanwezig zijn, zodat, indien noodzakelijk, 'collega's in nood' verder
kunnen worden geholpen.
In 2019 zal iedere laatste vrijdag van de maand een inloop in het V.O.C. worden georganiseerd.
Voor meer informatie zie http://www.platformmhe.nl/
Uw jaarlijkse donatie voor de VSE
Een aantal van u heeft de donatie voor 2019 al betaald. Hartelijk dank hiervoor.
De overigen nodig ik uit om ook dit jaar weer hun jaarlijkse donatie van € 20,- te betalen.
Wij hebben bewust de donatie al vele jaren laag gehouden omdat we menen dat doneren los staat
van deelnemen aan de activiteiten van de Veteranensociëteit. Vele Edese veteranen en oud
militairen kiezen ervoor om wél te doneren maar niet zo vaak de bijeenkomsten te bezoeken.
Dat zij dan wél betalen, waarderen wij bijzonder! Op deze wijze kunt u uw aanhankelijkheid en
verbondenheid betuigen met onze stichting Veteranensociëteit Ede.
Wij kunnen dan weer allerlei activiteiten organiseren zoals onze maandelijkse bijeenkomsten, de
kranslegging op 4 mei, de vlaggenparade op Koninginnedag, lezingen of andere activiteiten
tijdens bijeenkomsten. Ook het versturen van onze nieuwsbrieven per NL post aan de collega’s
van ons die geen internet (meer) hebben, kan hiermee worden bekostigd.
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL35 INGB 0003 403 993
ten name van penningmeester VSE in Ede, onder vermelding van donatie 2019
VSE nieuwjaarsbijeenkomst 2019
Van harte nodigt het bestuur u allen uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari
a.s. Wij hopen dat u een beetje feestelijk bent gekleed als we u die middag ontvangen met een
gratis glaasje bubbels.
Zoals ik reeds eerder aangaf is de maaltijd m.i.v. januari 2019 met één euro gestegen in verband
met een btw-verhoging van 6% naar 8%. O.a. ook in horecagelegenheden.
Even alles op een rij:
Datum
:
woensdag 9 januari
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 11,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 5 januari.
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!!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
Voorzitter

