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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Vrijheidsfestival
Zaterdag 21 april jl. vond in Ede het jaarlijkse vrijheidsfestival plaats Het Vrijheidsfestival begon
zaterdagmiddag om 14.00 uur met een herdenking bij het Bevrijdingsmonument op de hoek
Arnhemseweg en de Vossenakker. Burgemeester René Verhulst hield daar ná het vlagprotocol een
mooie toespraak.
Het is misschien wat vroeg, maar ik wil graag nu al iedereen enthousiast maken om volgend jaar
juist ook bij déze ceremonie aanwezig te zijn om vervolgens samen van het vrijheidsfestival te
gaan genieten in en rondom het Akoesticum.
Rond vier uur begonnen de feestelijkheden binnen
de muren van het Akoesticum.
Verschillende zalen werden gevuld met verhalen,
monologen en livemuziek. De lokale Veteranendag
had hierin ook een belangrijke rol. Op de grote
zonnige binnenplaats kon de Edese gemeenschap en
de veteranen elkaar ontmoeten. Er werden heerlijke
hapjes en drankjes geserveerd. Deze waren voor de
veteranen gratis. De opzet van het festival werd door
de aanwezigen als zeer goed ervaren en beter
gewaardeerd dan vorig jaar. Het mooie weer speelde
hierin natuurlijk een belangrijke rol.
Koninklijke onderscheiding
De heer Ed Heyden is op 26 april benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Ed Heyden verricht sinds 1994 vrijwilligerswerk bij Malkander,
steunpunt Ericahorst in Ede. Hij verricht diverse uiteenlopende
facilitaire werkzaamheden en is bereikbaar bij calamiteiten.
Daarnaast is hij actief in de veteranenwereld waar hij een
belangrijke bijdrage levert aan de erkenning en waardering voor
veteranen. Zo is hij betrokken bij het veteranendefilé in Wageningen
op vijf mei, de Nationale veteranendag, de herdenking bij Huize
Bronbeek, de reünie van het KNIL en regiment Van Heutsz.
Namens het bestuur nog van harte gefeliciteerd!

Geslaagde Koningsdag
Op Koningsdag gingen we met 45 personen met de bus richting Harskamp om deel te nemen aan
de traditionele vlaggenparade in Harskamp. Burgemeester René Verhulst nam de vlaggenparade
af. Honderden schoolkinderen met hun ouders zongen het Wilhelmus en daarna oudhollandse
liedjes waaronder “waar de blanke top der duinen”.
Voor de oudere veteranen waren op de voorste rij plaatsen gereserveerd.
Tot slot was er voor alle genodigden een toost met oranjebitter op de jarige Koning.
Vervolgens brachten we een bezoek aan het indrukwekkende Van Heutsz museum / Korea
museum in Schaarsbergen. Bij terugkeer in Ede hebben we lekker pannenkoekarrangement
gegeten in restaurant De Langenberg. Het was een geslaagde dag.
Kranslegging op 4 mei
Jaarlijks worden op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog
herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zo ook dit jaar werden in
Ede deze slachtoffers herdacht.
De herdenking begon in de grote kerk in Ede met een toespraak van de
burgemeester en koorzang door studenten van de Christelijke Hogeschool
uit Ede. Daarna was er een stille tocht naar het Mausoleum op de
Paasberg. Naast de vele andere kransen die werden gelegd, hebben Johan
Kroon en Martin van der Velden, namens de Edese veteranen en oudmilitairen, een krans gelegd bij het monument van gevallen Edese
militairen. Het zou mooi zijn als we met wat meer veteranen aan deze stille
tocht deelnemen. In de kerk zijn plaatsen voor u gereserveerd.

Waterpolo in oorlogstijd
(ingezonden door Carel van Velsen. Nieuw Guineaveteraan).
Marine waterpolo op de Evenaar in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in 1961.
Ik ben geboren in 1940 en werd begin jaren ’50
lid van de waterpolovereniging “Polar Bears”
in Ede. Dat is dus al weer 65 jaar geleden.
Al snel begon ik met het spelen van
wedstrijden bij de aspiranten. Echter in 1960
kwam er “een kink in de kabel” : ik moest in
militaire dienst (dienstplicht). Mijn voorkeur
had de Marine; toch ook dicht bij het water.
Ik kreeg één jaar opleiding als telegrafist op
“Kattenburg” in Amsterdam. De plek tussen
het huidige Scheepvaartmuseum en “Nemo”.
Daarna werd ik voor één jaar uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea.
In Nieuw Guinea was het gemiddeld 35 graden en de luchtvochtigheid 100%; maar wel met
prachtige koraalriffen en bijzondere vissen.
Door het werk bij de Marine Verbindingsdienst - en na décodering van de berichten - was voor
ons bekend waar de oorlogsbodems zoals “de Evertsen” en “ de Utrecht” zich op zee bevonden en
wanneer ze in onze haven aanmeerden. De scheepstimmerman timmerde een paar
waterpolodoelen in elkaar en met wat tuikabels bleef het gehele veld tegen de wand van zo’n
gigantisch schip dobberen. Voor de scheidsrechter was het wat moeilijk lopen, maar zover
bekend is er nooit één in de zoute zee gevallen.
Maar het was wel “waterpolo in oorlogstijd” want er zijn in Nieuw Guinea 156 Nederlandse
militairen omgekomen. (1942-1962)
Bij terugkomst in Nederland werd ik weer waterpoloër bij Polar Bears in de teams heren 1 t/m
heren 6.

Om te voorkomen dat ik op oudere leeftijd “door rust ga ik roesten” zwem ik nog drie keer per
week een kilometer borstcrawl, etc. bij “Tesqua in Ede”
Volgende VSE bijeenkomst in juni
Datum
:
woensdag 13 juni
Aanvang
:
16.00 uur
Kosten maaltijd
:
€ 10,Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 9 juni 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!
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. Immers de
kok rekent op uw komst!!

Barbecue in Juli
Op woensdag 11 juli hebben we weer onze traditionele barbecue. Reserveer deze dag in uw
agenda!
Aanvang
Kosten bbq

:
:

Locatie
:
Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:

Opmerking!

:

16.00 uur
€ 12,50
Om de kosten geheel dekkend te
krijgen betaalt de VSE € 5,- p.p.
bij aan uw barbecue-middag.
Serviceflat Belvédère,
Graag vóór 7 juli.
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!!

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

