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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Airborneherdenkingen.
In de week van 17 t/m 23 september waren de Airborne-herdenkingen. Ook in Ede op de Ginkelse
heide was de jaarlijkse herdenking en een
spectaculaire dropping van honderden para’s.
Op de donderdag ervóór was een bijzondere
ontmoeting tussen Edese veteranen en
honderden Edese schoolkinderen van groep 7/8.
Het thema voor de ontmoeting was de
luchtlandingen in september 1944; buitenlandse
militairen die Nederland kwamen bevrijden en
parallel hieraan de Nederlandse militairen die
naar het buitenland gaan om daar vrede en
veiligheid te brengen. Tijdens speed-datesessies
konden de kinderen vragen stellen aan de
veteranen. Zeker voor herhaling vatbaar volgend
jaar! Op de foto ziet u de deelnemende
veteranen. Ze hebben zich, heel enthousiast,
inmiddels aangemeld voor volgend jaar! Heeft u belangstelling voor de bijzondere evenement dan
hoor ik dat graag.
Bezoek aan het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom
Op woensdag 10 oktober willen we, voorafgaande aan de VSE-bijeenkomst, het Kijk- en
luistermuseum in Bennekom bezoeken. Voor de belangstellenden verzamelen we om 14.30 uur bij
de ingang van het museum in Bennekom, Kerkstraat 1. Daar is ook parkeergelegenheid.
We krijgen dan een rondleiding met gids. Via de stichting Klein Vossenhol hebben we kunnen
bewerkstelligen dat de entree voor ons gratis is.
Wel word gevraagd of museumkaarthouders hun museumkaart willen meebrengen.
Bij binnenkomst ontvangt u van ons (de VSE) een gratis kopje koffie of thee. Bij minder dan 10
deelnemers gaat het bezoek aan het museum helaas niet door omdat we dan geen gids kunnen
krijgen.
Graag opgeven vóór vrijdag 5 oktober bij Dick Gravendeel, telefoon: 06-107.182.17. of e-mail:
e.gravendeel@zonnet.nl
Personen die niet deelnemen aan het museumbezoek kunnen natuurlijk gewoon om 16.00 uur
naar de Belvedere komen. Daar ontmoeten we elkaar dan gezellig!
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woensdag 10 oktober
16.00 uur
€ 10,Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Graag vóór 6 okt. aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de Belvédère
niet bereikbaar!
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!!

Veteraneninloophuis in de Smederij geopend m.i.v. oktober
Zaterdag 8 september was er Openhuis in het nieuwe Militair Historisch Informatie Punt in de
Smederij. Honderden belangstellenden bezochten deze dag het prachtig, gerestaureerde gebouw.
Op onderstaande link tref je vele foto’s aan van deze bijzondere dag.

https://www.irista.com/gallery/gomd03zyoohg
Met ingang van oktober is er elke láátste vrijdag van de maand een Veteraneninloophuis.
Hier zijn niet alleen veteranen van harte welkom maar ook oudgedienden. Het Platform Militaire
Historie Ede en de Veteranen Sociëteit Ede willen hier een ontmoetingsmoment creëren voor
jonge en oude veteranen onder het genot van een drankje en hapje.
Vrijdag 26 oktober is vanaf 16.00 uur het Inloophuis in de Smederij geopend. De smederij bevindt
zich op het terrein van de voormalige Prins Mauritskazerne in het verlengde van de voormalige
stallen (garages van 106 Vbdbataljon).
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,
voorzitter

