stichting Veteranen Sociëteit Ede
Secretariaat:
Prins Bernhardlaan 35
6713 MA Ede
telefoon: 0318 – 618411
e-mail:
n.schut3@upcmail.nl
website: www.veteranensocieteitede.nl
bank nr.: NL35INGB0003403993
K.v.K. nr.: 09171953

NIEUWSBRIEF oktober 2019
13e jaargang, nummer 7
Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
September is al vele jaren in Ede en omstreken de maand van de Airborneherdenkingen. In deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over de gebeurtenissen rondom de Airborneherdenkingen.
Verder hebben we in oktober een bijzondere VSE-bijeenkomst met een korte lezing en een
verrassende maaltijd.
Onthulling Landmark op de Ginkelse Heide
Aan de rand van de parkeerplaats bij de schaapskooi
op de Ginkelse Heide werd op woensdag 18
september om 15.00 uur een nieuw 'Landmark'
onthult door burgemeester René Verhulst en de
Britse oorlogsveteraan John Jeffries. Het landmark
herinnert aan de luchtlandingen in september 1944.
De 97-jarige Britse oorlogsveteraan John Jeffries
sprong 2 jaar geleden nog met een parachute af
boven de Renkumse Heide.
Jeffries heeft lange tijd niet over de oorlog kunnen
praten. ,,Ik werd altijd geplaagd door vreselijke
nachtmerries over die tijd.’’ Nu praat hij er ieder jaar over tijdens de herdenkingen met
schoolkinderen in Arnhem en omgeving. Hij verblijft al vele jaren bij een gastgezin in Ede.
Herdenking bombardement Ede-Zuid
Vrijdag 20 september, was een herdenking bij het monument aan de Parkweg. Het monument is
opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers die vielen tijdens bombardementen op 17
september 1944 in Ede-Zuid.
Om 11.25 uur, het tijdstip waarop de eerste bommen vielen, hebben leerlingen van de scholen
waar toentertijd de slachtoffers werden opgevangen bloemen gelegd bij het monument.
Edese veteranen speed-daten met schoolkinderen
Vrijdag 20 september jl. hebben een aantal Edese veteranen gesprekken gevoerd met Edese
schoolkinderen over Operatie Market Garden en over hun eigen uitzending. De verhalen van de
veteranen en de door hun meegebrachte foto’s maakten grote indruk op de ruim 400
schoolkinderen.

Airborne Herdenking en luchtlandingen
Op zaterdag 21 september was op de Ginkelse Heide de Airborne Herdenking en diverse andere
activiteiten. Dit jaar was het 75 jaar geleden dat de geallieerden trachtten de Duitsers uit Arnhem
en omstreken te verdrijven. Als speciale eregasten waren prinses Beatrix en prins Charles uit
Engeland aanwezig. Honderden parachutisten sprongen in grote groepen uit de zware
transportvliegtuigen.
Tussendoor waren er demonstraties van het Defensie Helikopter Command en om 14.30 uur vond
een grote militaire muziekshow met diverse bands plaats.
Eerstvolgende VSE bijeenkomst in oktober
Op verzoek van een aantal trouwe gasten hebben we in Oktober een Hollandse
maaltijd!
Datum
:
woensdag 9 oktober
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 11,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Tot en met maandag 7 okt.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère,
Liefst ‘s morgens bellen Tel: 0318-616812.
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de Belvédère
niet bereikbaar!
Bij opgave dient u aan te geven welke soepje u wens en
welke maaltijd A of B. (zie hieronder)
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. De kok
rekent immers op uw komst!
Bij aanmelding doorgeven wat uw keuze is:
U kunt kiezen uit champignonsoep of runderbouillon met garnituur.
Daarnaast kiest u uit:
A. Kippenpoot met bonne femme groenten (gebakken aardappeltjes met spekjes, boontjes,
wortel, ui en champignons. Of….
B. Varkenshaas met pasta met champignonroomsaus met dragon en tomaat
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 27 september en volgende maand 25 oktober, kunnen veteranen en
oud militairen elkaar hier 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.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE, Martin van der Velden,
voorzitter

