NIEUWSBRIEF
Veteranen aanwezig bij 4 mei herdenkingen in
Lopikerwaard

Op 4 mei van dit jaar zullen bij de
diverse herdenkingen in de Lopikerwaard veteranen aanwezig zijn en
namens alle veteranen een krans
leggen. Bij deze nieuwsbrief treft u een
uitnodiging van uw burgemeester aan
met de vraag of u als veteraan bij deze

herdenking aanwezig wilt zijn. De
kransen worden verzorgd door de
Stichting Veteranen Lopikerwaard. Voor
de meeste locaties zijn we nog op zoek
naar veteranen die de krans willen
leggen. Meld u aan op
info@veteranen-lopikerwaard.nl.

Vooraankondiging Veteranenconcert 2019
Op 2 Feb 2019 organiseert de Stichting
Veteranen Lopikerwaard in samenwerking met het Fulcotheater in
IJsselstein haar 2-jaarlijkse veteranen- of
Anjerconcert.
Dit Anjerconcert wordt verzorgd door
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’ uit Assen. Deze kapel is
een prachtig harmonieorkest met een
rijke historie. Op het programma staan
originele blaasmuziek, filmmuziek en
popnummers die een relatie hebben
met veteranen of de landmacht. Het
orkest staat onder leiding van chefdirigent Majoor Tijmen Botma.
Muziek heeft militairen en hun families
geholpen tijdens vaak lange uitzendingen. Gedurende het Anjerconcert
wordt met muziek hun verhaal verteld.
Verhalen over werken bij de krijgsmacht, missies toen en de huidige
belevingen van veteranen.

kennissen en familie. Dit geweldige concert wordt mogelijk gemaakt door het
Nationaal Comité Veteranendag in
samenwerking met Defensie.
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INDRUKWEKKENDE KERKDIENST
VOOR VETERANEN
Op zaterdag 24 februari werd in de SintBonaventurakerk in Woerden een
indrukwekkende oecumenische veteranenkerkdienst gehouden. Met bezoekers van de lokale Woerdense kerken,
maar vooral met een groot aantal (tegen
de zeventig) veteranen uit Woerden en
omgeving.
Voorgangers waren dominee Gerrit
Schouten en krijgsmachtaalmoezenier
Leon Everts. De muziek van het koor
Jubilate Deo onder leiding van dirigent
en organist Geerten Liefting was mooi,
het harpspel van Joost Willemze was
gevoelig, de doedelzakklanken van de
Saint Andrews Pipeband waren stoer en
de militaire muziek werd verzorgd door
de tamboers en pijpers van het Korps
Mariniers. Het was een mooie en
indrukwekkende kerkdienst.
Lees verder op:
http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/
uncategorized/kerkdienst/

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 21 mei
2018. Een deel van de kaarten is voor
veteranen en hun partners gereserveerd
en gratis verkrijgbaar. Bestellen kan
telefonisch via 030-6884230 of aan de
kassa van het theater. Iedere veteraan
kan maximaal 2 kaarten bestellen. Dus
wees snel met reserveren!
Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk
1 november 2018 worden opgehaald bij
het theater op vertoon van veteranenpas. Daarna gaan ze in de vrije verkoop.
De zaal zal om 19.30 uur open gaan en
het concert zal om 20.00 uur beginnen.

Dit concert is voor onze veteranen en
hun partner/ introducé vrij toegankelijk,
maar is ook tegen betaling van € 7,50
toegankelijk voor geïnteresseerden,
Stichting Veteranen Lopikerwaard, p/a Prof. Oudlaan 12, 3445 CP Woerden

:
:

info@veteranen-lopikerwaard.nl
www.veteranen-lopikerwaard.nl

Beëdigingsceremonie
in Woerden op 25 mei
Op vrijdag 25 mei a.s. zal het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen in
Woerden-centrum haar nieuwe militairen beëdigen tijdens een openbare
militaire beëdigingsceremonie. U bent
daarvoor van harte uitgenodigd.
De beëdiging zal plaatsvinden op het
Kerkplein bij de Petruskerk. De nieuwe
militairen worden beëdigd op het
vaandel van het regiment. De ceremonie
wordt opgeluisterd met militaire
muziek. De ceremonie is van 10.0012.00 uur.

Toeschouwers, en met name veteranen,
zijn van harte welkom. Daarnaast
worden veteranen gezocht om te
assisteren bij het gidsen van bezoekers
tussen de parkeergarage Woerdencentrum en de ontvangstruime Plein7
(voormalig Concordiagebouw). Verder
zoeken we veteranen om te assisteren
bij de publieksvoorlichting voor, tijdens
en na afloop van de ceremonie.
Belangstellenden om te helpen bij deze
ceremonie kunnen zich melden bij
Pieter Breeuwsma, via e-mail:
pieter.breeuwsma@veteranenlopikerwaard.nl

De Stichting Veteranen Lopikerwaard
zoekt veteranen die willen helpen met
het organiseren van lokale activiteiten in
de vijf gemeentes van de Lopikerwaard:
Woerden,
Oudewater,
Montfoort,
IJsselstein en Lopik. Hebt u ideeën en
wilt u meehelpen dit te organiseren laat
het ons weten via onze e-mail
info@veteranen-lopikerwaard.nl.

‘IK LEERDE RESPECT TONEN
VOOR ANDERE CULTUREN’

VETERANENDINER

Veteranentreffen Lopik

Op maandag 19 februari 2018 kookten
en serveerden de leerlingen van het
Kalsbeek College o.l.v. hun mentor dhr.
Jan Stuijvenberg speciaal voor de
veteranen een heerlijk 3-gangen diner.
Er was grote belangstelling: circa 50
veteranen, leden van de Bond van
Wapenbroeders en hun partners waren
aanwezig.

Op vrijdag 12 oktober zal in Lopik
een veteranentreffen voor alle
veteranen uit de Lopikerwaard
worden georganiseerd.

De ontvangst was hartelijk. Het eten
was heerlijk. Het was leuk om een kijkje
te nemen in de keuken en de
schoolbakkerij waar de leerlingen aan
het werk waren als volleerde koks.

Gezocht: veteranen
voor lokale veteranencommissies

Stephan was nog geen achttien jaar
toen hij startte bij de AMO (Algemene
Militaire Opleiding) in Oirschot. Tijdens
zijn missies leerde hij wat het betekent
om klaar te staan voor andere mensen
en om respect te tonen voor andere
culturen. ‘Alles blijft je bij van een
missie. Het avontuur en de uitdaging,
maar bovenal de lachende gezichten van
kinderen als ze weer in een veilige
omgeving kunnen spelen.’

Verdere details volgen op een later
moment. Maar zet deze datum vast in
de agenda!
Deze nieuwsbrief wordt 2x per jaar als
papieren versie via de gemeenten aan u
verzonden met een brief van uw
burgemeester erbij. Wilt u ook tussentijds op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen van de SVL en de
activiteiten dan kunt zich gratis aanmelden 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.

Lees verder op:
http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/
uncategorized/veteranendiner/
Stichting Veteranen Lopikerwaard, p/a Prof. Oudlaan 12, 3445 CP Woerden

In de twaalf jaar dat Stephan nu in
dienst is bij Defensie, werd hij twee keer
uitgezonden naar Afghanistan en één
keer naar Mali. Tijdens zijn eerste en
laatste missie was Stephan verantwoordelijk voor de beveiliging van de
kampen. Zijn tweede uitzending naar
Afghanistan was een Battle Group
missie.
Lees het hele verhaal op:
http://www.veteranendag.nl/verhaal/
stephan-crescente/

AGENDA
Elke 1e vrijdag van de maand:
Veteranencafé IJsselstein. Vanaf 20.00 uur.
4 mei: Dodenherdenking
25 mei: Beëdiging Regiment B&T in Woerden-centrum
:
info@veteranen-lopikerwaard.nl
30 juni: Nederlandse Veteranendag,
Den Haag
:
www.veteranen-lopikerwaard.nl
12 oktober: Veteranentreffen Lopik
13 oktober: Concert douane harmonieorkest (Kamerik)

