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NIEUWSBRIEF nr. 1, januari 2017 

Stichting Veteranen Lopikerwaard 
voor veteranen in de regio 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de 
Stichting Veteranen Lopikerwaard. 

Al enkele jaren worden in de regio 
Lopikerwaard regionale veteranendagen 
gehouden en andere veteranenacti-
viteiten. Marcel Koopmans uit Woerden 
was de drijvende kracht hierachter. 
Helaas heeft hij om gezondheidsrede-
nen dit werk moeten neerleggen. 
Marcel, bedankt voor al je inzet! 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
(SVL) zal dit werk in de regio over-
nemen. Het bestuur van de SVL bestaat 
uit Bert Jansen (oud-burgemeester van 
Montfoort, voorzitter), Bas van Beek 
(Montfoort, UNPROFOR), Jorn Bleijs 
(Oudewater, Golf ’90/91), Pieter 
Breeuwsma (Woerden, UNPROFOR en 
ISAF), John van Houten (IJsselstein, 
diverse missies). 

Doelstellingen 
De doelen van de stichting zijn: meer 
maatschappelijke waardering voor de 
positie van de veteranen, bevorderen 
van het onderling contact tussen 
veteranen, het adviseren van de ge-
meenten in de Lopikerwaard over 
veteranenbeleid en meer bewustwor-
ding bij lokale hulp- en zorgverleners. 

Regio 
De stichting is actief in Woerden, IJssel-
stein, Lopik, Oudewater en Montfoort. 

Ambassadeurs 
De burgemeesters van de vijf gemeen-
tes en de Commissaris van de Koning in 
de provincie Utrecht zijn ambassadeurs 
van de stichting en ondersteunen de 
doelstellingen. 

Schrijf  je  in  voor  onze  e-mail 
nieuwsbrief! 

Meld je nu aan voor onze e-mail nieuws-
brief en blijf op de hoogt van al onze 
activiteiten. Stuur een e-mail met je 
naam, woonplaats en e-mailadres naar: 
st.veteranenlopikerwaard@gmail.com. 

 

Op zaterdag 22 
april geeft het 
Orkest van de 
Koninklijke Lucht-
macht een spette-
rende show tijdens 
het veteranencon-
cert in IJsselstein. 

In november 2016 is het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht van 
start gegaan met de 
concertreeks SPACE! De 
Earth Song van Michael 
Jackson, de soundtracks van 
Star Wars en E.T. tot de 
klassiekers als Walking on 
the Moon en Gonna Fly Now 
worden in een nieuw jasje 
gestoken door de topmusici 
van het orkest. Met vier 
vocalisten, indrukwekkende 
visuals en swingende en 
herkenbare muziek belooft  
 

Dodenherdenking 4 mei 

In enkele gemeenten van de Lopiker-
waard is er voor veteranen een actieve 
rol bij de viering van dodenherdenking. 
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
overlegt met de andere gemeenten om 
ook daar de veteranen nadrukkelijk bij 
deze ceremonie te betrekken.  

GEZOCHT 

Het bestuur van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard zoekt een veteraan uit 
Lopik en uit Montfoort, die actief willen 
meedenken en meedoen om het vetera-
nenwerk in de 
regio vorm te 
geven. Jong of 
oud maakt niet 
uit. Wij bieden 
je een leuke 
klus met veel 
voldoening. 
Voor en door 
veteranen! 

 

het een bijzondere avond te worden. 

De voorstelling vindt plaats in het Fulco 
Theater en begint om 20.00 uur. Als 
veteraan kunt u voor uzelf en één 
introducé (gratis) kaarten aanvragen 
door een e-mail te sturen naar 
st.veteranenlopikerwaard@gmail.com 
(zolang de voorraad strekt). 

U komt toch ook? 

 

AGENDA 

Elke 1e vrijdag van de 
maand: Veteranencafé 
IJsselstein. Vanaf 20.00 uur. 

Zaterdag, 25 maart: 75 jaar bestaan van 
het Korps Commandotroepen, met reünie 
(Roosendaal). 

Zaterdag 22 april: Veteranenconcert 
IJsselstein. 

Donderdag 4 mei: Dodenherdenking. Met 
medewerking van veteranen. 

Donderdag 22 juni: Veteranendag 
Koninklijke Marine (Den 
Helder). 

Zaterdag 24 juni: Nederlandse 
Veteranendag in Den Haag. 

Woensdag 27 september: 
Veteranendag Koninklijke 
Luchtmacht  (Eindhoven). 

Vrijdag 6 oktober: 
Veteranendag Koninklijke 
Marechaussee  (Apeldoorn). 

Luchtmachtkapel geeft Veteranenconcert in IJsselstein 

foto: www.defensie.nl 
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