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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Graag informeer ik u over enkele interessante evenementen die staan te gebeuren.
Vliegshow Wings of Freedom 2019
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat
Operatie “Overlord”, de codenaam van de
Westerse geallieerden, op 6 juni 1944 is
gestart. Doel; West-Europa bevrijden.
Het zou uiteindelijk een heel gevecht zijn
en Operatie “Market Garden” zou de
geschiedenisboeken in gaan als de
grootse luchtlanding ooit.
Om de opmars goed te ondersteunen
werden op diverse plaatsen tijdelijke vliegvelden aangelegd die heel slagvaardig bleken te zijn en
een grote bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding; dat is Wings of Freedom 2019.
Met diverse activiteiten wordt het besef van vrijheid onder de aandacht gebracht en getoond aan
het Nederlandse publiek door met elkaar 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. Zo kan van 21
tot en met 24 augustus genoten worden van spectaculaire vliegshows, verschillende demo’s en
diverse activiteiten voor jong en oud.
De grote vliegshow is op 24 augustus. Het evenement vindt plaats in de weilanden, links langs de
N224, tussen Ede en De Klomp. (Voorbij partycentrum De Kade).
Op deze dag is hier een heus vliegveld aanwezig, voorzien van een start-/landingsbaan en
verkeerstoren.
Voor toegangskaartjes en het programma kijk op: www.vliegshowede.nl
Edese veteranen gaan weer speed-daten met schoolkinderen.
Net als vorig jaar vindt ook dit jaar weer op vrijdag 20 september de Airborne Klassendag plaats!
De klassendag wordt georganiseerd door het Platform Militaire Historie Ede en vindt plaats op de
Ginkelse heide.
Kinderen van groep 7 en 8 van de Edese basisscholen kunnen die dag met veteranen praten voor
oorlog en vrede. Wat deden de Engelse en Canadese soldaten voor ons in 1944 op de Ginkelse
heide? En wat doen Nederlandse soldaten tegenwoordig voor de vrede en veiligheid, ver weg, in
andere landen?
Wilt u als veteraan speeddaten met deze kinderen? Wij zouden het zeer op prijs stellen.
Het programma heeft twee startmomenten:
Om 10.00 uur start de eerste carrousel. Per carrousel worden 4 activiteiten van 20 minuten
aangeboden, inclusief een pauze.
De tweede carrousel start om 12.30 uur en duurt tot 14.00 uur.

We hebben ongeveer 16 veteranen nodig die die verhaal goed kunnen overbrengen bij kinderen
van die leeftijd.
Heeft u belangstelling hiervoor? Laat het mij weten op mijn e-mail:
martinvandervelden@hetnet.nl
Ik zal u t.z.t. alle benodigde informatie toesturen.
Veteranen OntmoetingsCentrum Ede
Op iedere laatste vrijdag van de maand is er een inloop in het Veteranen OntmoetingsCentrum in
Ede aan de Verbindelaarsweg 100.
Ook deze maand, op vrijdag 28 juni, kunnen veteranen en oud militairen elkaar treffen in De
Smederij onder het genot van een drankje en hapje. Aanvang 16.00 uur. Einde rond 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
In juli en augustus is geen inloop!

Barbecue tijdens de eerstvolgende VSE bijeenkomst in juli

Datum
Aanvang
Kosten
Locatie
U krijgt geserveerd

:
:
:
:
:
:

woensdag 10 juli
16.00 uur; eerst ’n uurtje gezellig borrelen.
€ 15,- p.p.
Voor niet-leden van de VSE; € 18,50 p.p.
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede

Aanmelden

:

Tot en met maandag 8 juli.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318- 616812.
U betaalt bij aankomst!
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de
Belvédère niet bereikbaar!

Opmerking!

- Vlees: saté, hamburger, worstje, gemarineerd
filetlapje.
- Salades: aardappelsalade
- Couscoussalade
- Fruitsalade en diverse soorten meloen
- Stokbrood met kruidenboter
- Diverse soorten sauzen
- Dessert: voor wie een heerlijk vanille-ijs wil met
aardbeien en slagroom: € 2,50 p.p.

: 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

