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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Burgemeester Verhulst bezoekt Veteranen OntmoetingsCentrum in Ede
Vrijdag 25 januari was burgemeester René Verhulst met zijn echtgenote te gast in het Veteranen
OntmoetingsCentrum (V.O.C.) de Smederij.
Het V.O.C. opent iedere laatste vrijdag
van de maand haar deuren. Tussen 16.00
en 20.00 uur zijn Edese veteranen en
oud-militairen met hun partners welkom
om onder het genot van drankje en hapje
elkaar te ontmoeten.
De toegang is gratis.
Adres: Verbindelaarsweg 100 in Ede (op
de voormalige Prins Mauritskazerne)
In 2019 wordt iedere laatste vrijdag van
de maand een inloop in het V.O.C.
gehouden.
Voor meer informatie zie
www.platformmhe.nl
Adjudant bd. Jaap Hoff overleden
Op 27 januari jl. is de adjudant bd. Jaap Hoff overleden op de leeftijd
van 93 jaar. Hij was Ned. Indiëveteraan. Begin tachtiger jaren was hij
compagniesadjudant bij de School Reserve Officieren
Verbindingsdienst op de Simon Stevinkazerne.
Hij was tot in 2017 lid van onze veteranensociëteit. Na zijn gedwongen
verhuizing - vanwege zijn gezondheid - naar Zetten stapte hij over naar
de veteranenclub van de gemeente Overbetuwe.
Het bestuur van de VSE heeft een condoleance naar de fam. Hoff
gestuurd. We zullen ons Jaap blijven herinneren als een bijzonder fijne,
vakkundige en integere collega.
Overlijdensberichten van veteranen in de Checkpoint.

De redactie van het blad Checkpoint heeft besloten om met ingang van 2019 weer
overlijdensberichten van veteranen te plaatsen. Verzoeken tot het plaatsen van deze
overlijdensberichten (naam van overleden veteraan, oorlog/missie(s), eenheid tijdens missie en
datum van overlijden), moeten schriftelijk (per post) of per e-mail aan de redactie van
Checkpoint worden gericht.
Adres Redactie Checkpoint: Postbus 862, 1180 AW Amstelveen.
Of e-mail: checkpoint@mpg.today
Buitengewone vlaggenparade op Koningsdag
Op Koningsdag, zaterdag 27 april, gaan we weer een leuke dag voor u organiseren met deelname
aan de traditionele, buitengewone vlaggenparade in Harskamp. Net als voorgaande jaren brengen
we ook een bezoek aan een interessant museum in de regio. Dit jaar is dat het glidermuseum in
Wolfheze. Hier wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inzet van zweefvliegtuigen tijdens
operatie Market Garden in september 1944. Dit doen we allemaal per touringcar.
Ook zullen we weer een lekker
pannenkoekmenuutje nuttigen in De Langenberg in
Ede. U wordt over dit alles nog tijdig geïnformeerd
in de volgende nieuwsbrief.
Uw jaarlijkse donatie voor de VSE
Een groot aantal donateurs heeft inmiddels de
jaarlijkse donatie voor 2019 overgemaakt. Hartelijk
dank hiervoor. Mocht u het nog niet hebben
gedaan dan verzoeken wij u vriendelijk om uw
bijdrage alsnog over te maken op
bankrekeningnummer: NL35 INGB 0003 403 993
ten name van penningmeester VSE in Ede, onder
vermelding van donatie 2019.
VSE bijeenkomst 13 maart 2019
Van harte nodigt het bestuur u allen uit voor onze bijeenkomst op woensdag 13 maart a.s.
We hebben met de chef kok, Menno Janssen, van het restaurant in de Belvedere afgesproken dat
u zich voortaan t/m ’s maandags vóór de bijeenkomst nog kunt opgeven voor deelname aan deze
VSE-bijeenkomsten.
Even alles op een rij:
Datum
Aanvang
Kosten maaltijd
Locatie
Aanmelden

:
:
:
:
:

woensdag 13 maart
16.00 uur
€ 11,Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
t/m maandag 11 maart!
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

