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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Weer is een nieuw jaar aangebroken. Met, zoals in Nederland gebruikelijk, vuurwerk in alle
soorten en maten; lawinepijlen, cobra’s, Chinese vlinders en fonteinen. Legaal en illegaal.
2020 is een schrikkeljaar met 366 dagen. De (extra) schrikkeldag valt zoals gewoonlijk op 29
februari. Elke 4 jaar komt zo’n jaar voorbij als het jaartal deelbaar is door 4, maar niet door 100.
Zo blijven we netjes in de pas lopen met de draaiing van de aarde. 
Wat zal het nieuwe jaar ons allemaal gaan brengen? Laten we hopen dat we een beetje gezond
blijven. Positief praten en denken is ook belangrijk en goed voor een gezonde geest!
Wij, als bestuur van de VSE, wensen u allen veel geluk en een hele goede gezondheid voor 2020.
Dat laatste is niet meer zo vanzelfsprekend als je 65+ bent!
Norton Schut overleden.
Zoals u wellicht al heeft gehoord is op donderdag 21 november ons bestuurslid Norton Schut
overleden op een leeftijd van 73 jaar. Meer dan 10 jaar was hij trouw bestuurslid van onze VSE.
Veel oud-militairen en veteranen waren op zijn afscheidsplechtigheid in de aula op de
Slingerboslaan aanwezig.
Wij wensen zijn vrouw, Jannie, heel veel sterkte met het verlies van Norton en kracht voor de
komende tijd.
VSE-Kerstbijeenkomst
December gleed voorbij. Een feestmaand met Kerstmis als hoogtepunt. Voor velen een moment
van bezinning. Maar ook een tijd van cadeautjes en gezellig samenzijn met familie en vrienden.
Onze VSE-Kerstbijeenkomst op 11
december in de Belvédère was erg
gezellig. Rond de 30 deelnemers
genoten van een heerlijk
3-gangendiner met een muzikale
omlijsting van het
A Capella kwintet, “de Christmas
Angels”.
De Kerstloterij met leuke prijsjes was
voor velen een leuke verrassing.

VSE-nieuwjaarsbijeenkomst
Op woensdag 8 januari hebben we onze nieuwjaarsbijeenkomst in de Belvédère. Ook dit jaar
zullen we weer voor een feestelijk tintje en een verrassing zorgen! Wij willen u graag ontvangen
met een heerlijk welkomstdrankje.
Aanvang
Kosten maaltijd
Locatie
Aanmelden

:
:
:
:

16.00 uur.
U betaalt € 11,- p.p.
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 6 januari. Dit kan rechtstreeks bij de 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 toch niet kunt; vergeet dan niet om u tijdig af te melden. Immers
onze kok, Menno, rekent op uw komst!

Uw VSE-donatie voor 2020
Een aantal onder u heeft de donatie voor 2020 al betaald. Hartelijk dank hiervoor.
De overigen wil ik vragen om de € 20,- nog even over te maken op onze bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993, t.n.v. penningmeester VSE. Wij stellen het als bestuur van de VSE
bijzonder op prijs als u ook voor dit jaar weer donateur blijft van onze veteranensociëteit.
Nieuwjaarsreceptie gemeente Ede
Op vrijdag 3 januari houdt de gemeente Ede vanaf 16.00 uur een nieuwjaarsreceptie voor haar
inwoners. Iedereen is welkom. Voel je als veteraan en/of oud militair vrij om gezellig een drankje
en hapje te komen doen en kennissen het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
Rond 17.00 uur begint de nieuwjaarstoespraak van burgemeester René Verhulst.
Ieder jaar zien we méér veteranen en oud militairen die deze gelegenheid gebruiken om oud
collega’s en andere mensen uit hun eigen netwerk te ontmoeten.
De receptie vindt plaats in Cultura in het centrum van Ede. Aanmelden is niet nodig.
Veteranen OntmoetingsCentrum Ede
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een inloop in het Veteranen OntmoetingsCentrum “De
Smederij” in Ede aan de Verbindelaarsweg 100.
Vrijdag 31 januari, kunnen veteranen en oud Defensiepersoneel elkaar hier weer treffen onder het
genot van een drankje en hapje. Aanvang 16.00 uur. Einde rond 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

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

