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Programma: 

08:45 u Opstaplocatie busvervoer op 
locatie P-plaats NS station 
Woerden-Zuid; 

09:00 u Opstaplocatie busvervoer op 
locatie P-plaats AC-De Meern 
(A12); 

10:00 u anvang battlefieldtour v.d. 
Valkhotel Papendal; 

 Lunch te Oosterbeek 
16:00 u Einde battlefieldtour op 

Oorlogsbegraafplaats 
Oosterbeek; 

Ca. 17:30 u Retour AC-de Meern/Woerden 
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Drieënzeventig jaar geleden, van 17 
september tot 26 september 1944 
voltrok zich in de omgeving van Arnhem 
één van de meest dramatische 
gevechten van de Tweede Wereldoor-
log: de Slag om Arnhem. 

Tijdens deze battlefieldtour kunt u op 
verschillende locaties kennis te nemen 
van de gebeurtenissen tijdens deze slag 
en de persoonlijke drama’s die zich 
hierbij soms hebben afgespeeld. De 
battlefieldtour zal worden afgesloten 
met een gezamenlijke kranslegging op 
de Airborne begraafplaats bij Ooster-
beek. 

Gedurende de battlefieldtour zullen 
korte stukken tot ca. 1 km worden 
gewandeld. 

De kosten voor deelname bedragen € 15 
p.p. incl. koffie, lunch en busvervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanmeldtermijn voor dit evenement 
is verlengd tot uiterlijk 8 oktober 12:00 
uur. Aanmelden kan door het sturen van 
een e-mail aan info@veteranen-
lopikerwaard.nl onder vermelding van: 

 Naam; 

 Adres en woonplaats; 

 Gewenste opstaplocatie busver-
voer (Woerden NS of AC De 
Meern). 

U komt toch ook? 

Meer informatie op www.veteranen-
lopikerwaard.nl  

Overleg huisartsen 

Het bestuur van de SVL gaat mogelijk dit 
jaar nog in overleg met de huisartsen in 
de Lopikerwaard om onder leiding van 
het Veteranen Instituut uit 
Doorn   aandacht te vragen voor 
specifieke veteranenproblematiek en de 
eerstelijnszorg daarvoor. Veel huis-
artsen zijn niet bekend met veteranen 
en welke zorg er voor veteranen be-
staat. Op dit mo-
ment vindt er een 
inventarisatie naar 
de belangstelling 
plaats. 

Lezing 

Op verzoek van een aantal veteranen 
zijn we van plan begin 2018 een lezing 
te organiseren met een aansprekend 
thema. Dit zal vermoedelijk in Lopik zijn. 

Concert 

Het bestuur van de SVL onderzoekt op 
dit moment , na het grote succes van de 
kapel van de koninklijke luchtmacht en 
op veler verzoek de mogelijkheid om 
eind 2018 of begin 2019 weer een 
veteranen concert te organiseren.   

Andere ideeën 

Er leven nog ideeën om een keer een 
familiedag te organiseren. Maar dit is 
nog heel pril. Heeft u ideeën en wilt u 
meehelpen dit te organiseren laat het 
ons weten via onze e-mail 
info@veteranen-lopikerwaard.nl t.a.v. 
Sjors van Beek. Het zou mooi zijn als er 
zich uit iedere Lopikerwaard gemeente 
een paar mensen zich zouden melden.  

Deze nieuws brief wordt 2x per jaar als 
papieren versie via de gemeenten aan u 
verzonden met een brief van uw 
burgemeester erbij. Wilt u ook tussen-
tijds op de hoogte gehouden worden 
van de ontwikkelingen van de SVL en de 
activiteiten dan kunt zich gratis aan-
melden voor onze digitale nieuwsbrief 
door uw naam, woonplaats en e-mail 
adres aan ons kenbaar te maken via 
info@veteranen-lopikerwaard.nl. U kunt 
ons daarnaast volgen op onze website 
www.veteranen-lopikerwaard.nl. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) organiseert op 
28 oktober 2017 een battlefieldtour over de Slag om Arnhem. 

AGENDA 

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

Woensdag 27 september: Veteranendag 

Koninklijke Luchtmacht  (Eindhoven). 

Vrijdag 6 oktober: Veteranendag 

Koninklijke Marechaussee  (Apeldoorn). 

6 november: Veteranenlezing “Vechten raakt” (Bronbeek, Arnhem) 
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Op 15 september is in Assen door de 
gezamenlijke burgemeesters van 
Woerden, de heer V. Molkenboer, en 
van Assen de Legion of Honor Award 
uitgereikt aan de nabestaanden van 
Hendrik de Ruiter en zijn zoons Hendrik-
Jan en Jacob. Zij redden in de Tweede 
Wereldoorlog de Harmelense Engeland-
vaarder Cor van Bemmel, maar moesten 
dat uiteindelijk met de dood bekopen. 

Bij de uitreiking waren ook Woerdense 
veteranen aanwezig. 

https://www.ad.nl/woerden/amerikaan
se-onderscheiding-voor-redders-
harmelense-engelandvaarder-cor-van-
bemmel~a14effb3/ 

Nederlandse militairen zetten zich in 
binnen- en buitenland in voor vrijheid, 
vrede en veiligheid. Waar nodig gaan zij 
hiervoor het gevecht aan. Maar, wat is 
een gevecht? Waarom en waarvoor 
vechten we? Wat doet een gevecht met 
een militair? Deze vragen staan centraal 
tijdens de Veteranenlezing over 
gevechtservaringen. 

Aanmelden. De Veteranenlezing 2017 
vindt plaats op maandag 6 november, 
van 13:30 uur tot 17:00 uur, in het 
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en  

Museum Bronbeek (Velperweg 147, 
6824 MB Arnhem). 

Sprekers op de veteranenlezing zijn: 
majoor Ralph, professor Bas Haring en 
politica Angelien Eijssink. 

Je kunt ook mee lunchen vanaf 12:00 
uur. Je kunt je aanmelden via de web-
site van het 
veteraneninstituut. 

Voor meer info kijk op: 
www.veteraneninstituut.nl/ 
veteranenlezing2017 

 

 

4/5 mei comités 

Met de 4/5 comités willen wij graag in 
overleg om te kijken hoe en waar we 
elkaar kunnen versterken. In het 
bijzonder willen wij aandacht vragen 
voor de bijzondere positie van onze 
veteranen tijdens  de herdenking. Wij 
denken daarbij aan bijv. het specifiek 
uitnodigen van de in de regio woon-
achtige veteranen door de gemeente, 
een speciale opstelplaats, het leggen 
van een eigen krans, wat nu al in 
IJsselstein en Woerden al gebeurd, en 
wellicht 1 á 2 minuten spreektijd en 
aandacht vragen in de speeches van de 
burgemeesters. Op dit moment vindt er 
een inventarisatie plaats. 
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Uitreiking Legion of Honor Award aan redders Harmelense Engelandvaarder 

 

Veteranenlezing 2017 “Vechten raakt” 

 

Foto: Dagblad van het Noorden  
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