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NIEUWSBRIEF november-december 2019
13e jaargang, nummer 8
Beste oud collega’s,
We zitten alweer in de tweede helft van november en de koude herfstdagen zijn een voorbode voor
een pittige winter lijkt me zo. Ook de gezellige feestdagen komen er weer aan!
Data van de bijeenkomsten in het nieuwe jaar:
Volgend jaar zullen de bijeenkomsten zoals gewoonlijk weer op de 2e woensdag van de maand
worden gehouden in de Belvédère. De kosten voor de maaltijd bedragen onveranderd € 11,- p.p.
Alleen in december komen we de 3e woensdag bij elkaar.
Hieronder volgen de exacte datums voor 2020. Noteer ze nu al in uw nieuwe agenda!
8 januari
12 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni

8 juli; bbq?
12 augustus
9 september
14 oktober
11 november
16 december (3e woensdag)!!

Uw donatie voor 2020
Voor 2020 mag u uw donatie van € 20,- weer overmaken op onze bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993, t.n.v. penningmeester VSE. Onder vermelding van donatie 2020.
Met deze € 20,- per jaar maakt u het ons weer mogelijk om activiteiten te organiseren op
koningsdag met de ceremoniële vlaggenparade en ons uitstapje, de kranslegging op 4 mei,
aandacht voor lief en leed, en onze maandelijkse bijeenkomsten.
Natuurlijk blijft u dan in 2020 onze nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de VSEbijeenkomsten ontvangen. Ook als u geen e-mail heeft, krijgt u de nieuwsbrieven keurig in uw
brievenbus. Wij stellen het als bestuur van de VSE bijzonder op prijs als u ook voor het
aankomende jaar weer donateur blijft van onze veteranensociëteit.
Op zoek naar een bestuurslid
Per 1 januari 2019 is Jan Janssen als bestuurslid afgetreden. We zijn nog op zoek naar een nieuw,
vijfde bestuurslid. Heeft u belangstelling om enkele jaren deze taak op u te nemen, neem dan
contact op met Martin van der Velden, telefoon 0318 – 639635.
Vrij vervoerkaartjes 2020
Evenals voorgaande jaren kunt u als veteraan ook voor 2020 weer 2 vrij vervoerkaartjes
aanvragen bij het Veteraneninstituut. Dit kan telefonisch op nummer: 088-3340050 of digitaal
op: www.mijn.veteraneninstituut.nl
Log vervolgens in of registreer u. Als u ingelogd bent, ga dan naar: Evenementen en klik
vervolgens op overzicht. Hier kunt u vrij vervoer 2020 aanklikken en daarna inschrijven.

Nieuwe Tv-documentairereeks over Ned-Indie.
Vanaf donderdag 21 november start een nieuwe Tv-documentairereeks over KNIL-militairen in
Nederlands-Indië onder de titel “Onze jongens op Java”. Op zender NPO-2 om 20.25 uur.
Volgens de aankondiging in de media is deze documentaire van Coen Verbraak zeer de moeite
waard.
Ga naar https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/onze-jongens-op-java
voor meer informatie.
Kerstbijeenkomst op 11 december a.s.
Op woensdag 11 december houden we onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst. Net als vorig jaar hebben
we ook dit jaar gekozen voor een aantrekkelijk
driegangendiner. Wij hopen van harte u te mogen
begroeten “onder de kerstboom” in de Belvedère.
Bij de vocale klanken van het vertrouwde A’ Capellakoor
kunt u van de Kerstsfeer genieten in het sfeervolle
restaurant van de Belvédère.
Wij stellen het op prijs als u komt in veteranentenue of
gepaste kleding.

Aanvang
Kosten maaltijd

:
:

Locatie
Aanmelden

:
:

16.00 uur.
U betaalt € 14,- p.p. De VSE zal dit bedrag met enkele euro’s
verhogen zodat u een heerlijk 3-gangen Kerstdiner krijgt geserveerd.
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 8 december. Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère,
Tel: 0318-616812.
In het weekend is de receptie van de Belvédère niet bereikbaar!
U dient bij uw opgave aan de receptie van de Belvedere
door te geven welk voorgerecht en welk hoofdgerecht u
wenst. (Zie het keuzemenu aan het einde van deze
nieuwsbrief).

Opmerking!

:

Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en daarna blijkt dat
u toch niet kunt; vergeet dan niet om u tijdig af te melden. Immers
onze kok, Menno, rekent op uw komst!

Veteranen OntmoetingsCentrum Ede
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een bijeenkomst in het Veteranen OntmoetingsCentrum
“De Smederij” in Ede aan de Verbindelaarsweg 100.
Op vrijdag 29 november, 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.
Op vrijdag 27 december is er ook een veteraneninloop en zal de organisatie in de Smederij u
trakteren op oliebollen. Een leuke manier om al een beetje het oude jaar samen uit te zwaaien!
Aanmelden is niet nodig.
Als ik u niet meer zie vóór 31 dec. dan wens ik u nu al, namens het bestuur van de
VSE, een fijne jaarwisseling en een goede, gezonde start in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

Kerstmenu Veteranensociëteit
Woensdag 11 december 2019

Voorgerecht
Runderbouillon met paddenstoelen en tuinkruiden
of:
Romige sjalotten crème soep

Hoofdgerecht
Kabeljauw met romige zuurkool en groene mosterdsaus,
geserveerd met schaaltjes frietjes.
of:
Biefstuk met truffelsaus met garnituur,
geserveerd met schaaltjes frietjes

Dessert
Dessert van stoofpeertjes met vanille-ijs en slagroom

