NIEUWSBRIEF
Veteranenbijeenkomst 12 oktober in Lopik
Op 12 oktober 2018 wordt er door de
gemeente Lopik, in samenwerking met
de Stichting Veteranen Lopikerwaard
(SVL), een lezing georganiseerd in de
Schouw te Lopik. Wij als SVL willen u
mede namens de gemeente Lopik graag
uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
De burgemeester is geïnteresseerd in de
veteranen binnen zijn gemeente en wil
graag met hen in contact. Er is
gedurende de middag de mogelijkheid
om met de burgemeester in gesprek te
gaan. Het programma is nog voorlopig
er kan nog iets wijzigen.

Programma
14.15 uur: Inloop
14.30 uur: Opening van de middag
door de burgemeester van
Lopik, Dr. Laurens de Graaf.
14.40 uur: Lezing
door
generaalmajoor
der
mariniers
Richard Oppelaar.

Generaal-majoor Oppelaar
is Directeur Operaties bij
het Ministerie van Defensie
en zal vertellen over de
politieke besluitvorming in
aanloop van een missie.
Tevens is er de mogelijkheid
tot het stellen van vragen.
15.25 uur: Pauze
15.55 uur: Lezing door veteraan Rick
Torenstra. Rick raakte bij
een zelfmoordaanslag in
Afghanistan blind aan zijn
oog.
16.45-17.30 uur: Informeel samenzijn
onder het genot van een
drankje. Hierbij is er de
mogelijkheid om met de
sprekers en de burgemeester te spreken.

Reserveren kaarten 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.
Dit concert is voor onze veteranen en hun partner/ introducé
vrij toegankelijk, maar is ook
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Opgeven voor deze middag kan bij het
Bestuurssecretariaat van de gemeente
Lopik: tel. 0348-559944 of per e-mail:
bestuurssecretariaat@lopik.nl.
Wij hopen u op 12 oktober te mogen
verwelkomen.
Adresgegevens van de Schouw in Lopik:
M.A.A. Schakelplein 6
3411 DJ Lopik
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Deze nieuwsbrief wordt 2x per jaar als
papieren versie via de gemeenten aan u
verzonden. Wilt u ook tussentijds op de
hoogte gehouden worden? Meld u zich
dan gratis aan voor onze digitale
nieuwsbrief: maak uw naam, woonplaats en e-mail adres aan ons kenbaar
via info@veteranen-lopikerwaard.nl. U
kunt ons ook volgen op onze website
www.veteranen-lopikerwaard.nl.

tegen betaling van € 7,50 toegankelijk
voor geïnteresseerden, kennissen en
familie. Dit geweldige concert wordt
mogelijk gemaakt door het Nationaal
Comité Veteranendag in samenwerking
met Defensie.
Reserveren van kaarten is nu al
mogelijk. Een deel van de kaarten is
voor veteranen en hun partners
gereserveerd (gratis). 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.
:

www.veteranen-lopikerwaard.nl

Lichtjes op oorlogsgraven in
Oudewater
Voor de tweede keer worden in
Oudewater op kerstavond 24 december,
net als in ruim 150 andere Nederlandse
plaatsen, Lichtjes op oorlogsgraven ontstoken. De lichtjes worden geplaatst bij
de graven van alle omgekomen
oorlogsslachtoffers, die in Oudewater
zijn begraven. Tevens worden er lichtjes
geplaatst bij het oorlogmonument, voor
hen die nooit meer zijn thuis gekomen
en niet in Oudewater zijn begraven.
Dit jaar zullen de lichtjes ontstoken
worden met het vuur van het
Vredeslicht dat door de Scouting in
Wenen wordt ontstoken. In Wenen
komen scouts van uit meer dan 25
landen bijeen om vanaf daar het
Vredeslicht naar hun landen te
verspreiden. Het Vredeslicht herinnert
ons aan onze plicht, om ons voor de
vrede in te blijven zetten. Het is een
teken van hoop, wat in een betrekkelijk
korte tijd van een klein lichtpuntje
uitgroeit tot een zee van licht.
Met het aansteken van de lichtjes willen
de initiatiefnemers bijdragen aan de
kerstgedachte en stilstaan bij de
oorlogsslachtoffers.
U bent allen van harte welkom om hier
aan mee te doen.
De aanvang zal zijn om 17:00 uur, bij het
stadskantoor te Oudewater.
Michel Vermeulen

Veteranen ontmoetingsborrels
in alle Lopikerwaardgemeenten
Vijf keer per jaar zal in een van de vijf
Lopikerwaard gemeenten door de SVL
een
Veteranen
ontmoetingsborrel
worden georganiseerd. Standaard op de
laatste zaterdag van de maanden jan/
mrt/mei/sep/nov. De eerste keer is in
Montfoort in café De Plaats, op 24
november a.s. Als u slecht ter been
bent, kunt u thuis worden gehaald en
gebracht. Meld u daarvoor aan op
info@veteranen-lopikerwaard.nl of bel
06-51011492.
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Concert Douane Harmonie
Op 13 oktober 2018 kunt u aanwezig
zijn bij het concert van de 80 muzikanten tellende Douane Harmonie in de
Schulenburch te Kamerik, aanvang 20.00
uur.

28 september 2018: speciale
veteranenvoorstelling
Nationale Taptoe

Zij spelen een heel breed repertoire, dus
u zult ongetwijfeld genieten. Er zijn 50
kaarten beschikbaar gesteld speciaal
voor veteranen. U kunt zich aanmelden,
met of zonder partner/begeleider, zodat
uw plaats gereserveerd is.
Bij het concert is bij de ingang een
veteranentafel, waar u uw entreebewijs
ontvangt met een anjer.
Via de mail imkoopmans@gmail.com of
via 06-19047492 (liefst na 18.00 uur)
kunt u zich aanmelden o.v.v. naam,
adres, telefoonnummer en met of
zonder partner.
Het wordt op prijs gesteld als u in (oud)
militair tenue of tenue de ville met
decoraties aanwezig bent Het zou
fantastisch zijn als u zich allen inschrijft.
Marcel Koopmans

Veel belangstelling voor
beëdigingsceremonie
Op vrijdag 25 mei vond in Woerden een
beëdigingsceremonie plaats van nieuwe
militairen van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. De
beëdiging was op het Kerkplein bij de
Petruskerk. De nieuwe militairen
werden beëdigd op het vaandel van het
regiment.
Er waren veel toeschouwers aanwezig
en ook veteranen. Ook de burgemeesters van de vijf Lopikerwaardgemeenten waren aanwezig of vertegenwoordigd.

De Stichting Nationale Taptoe (SNT)
organiseert uit respect voor alle
veteranen en dienstslachtoffers van
Defensie en de Politie een inmiddels
traditioneel
te
noemen
veteranenontvangst bij de Nationale
Taptoe op 28 september in Ahoy,
Rotterdam. Met een kop koffie kunt u
elkaar (weer) ontmoeten
en gezellig bijpraten.
Ook wordt u een lunch
(soep en luxe broodjes)
aangeboden waarna u ’s middags van
een mooie Taptoevoorstelling kunt
genieten.
De Nationale Taptoe heeft de beste
plaatsen voor u gereserveerd! Tijdens
deze voorstelling wordt uiteraard
speciale aandacht gegeven aan de
veteranen en dienstslachtoffers.
Dit unieke arrangement kost voor
veteranen (max 2 kaarten p.p.) slechts
€12,50 p.p. Meer info op:
http://www.nationaletaptoe.nl/2018/ap
plication/files/1215/2778/3079/A5_fold
er_Veteranen_definitief.pdf

Woerden kent een rijke militaire
geschiedenis. Veel plekken in Woerden
verwijzen hiernaar, zoals het Kazerneplein, het Arsenaal, het Exercitieveld,
en natuurlijk het Defensie-eiland.
Eventjes had Woerden zijn militaire
allure weer terug.
Elke 1e vrijdag van de maand:
Veteranencafé IJsselstein. Vanaf 20.00 uur.
Zie ook:
28 sept: Nationale Taptoe
https://www.youtube.com/watch?v=
12 okt: Veteranenbijeenkomst Lopik
UD_Vcc-VOQo&feature=youtu.be
13 okt: Concert douane harmonieorkest
en
(Kamerik)
https://woerden.tv/militairen24 nov: Veteranen Ontmoetingsborrel Montfoort
koninklijke-landmacht-beedigd-in24 dec: Lichtjes op oorlogsgraven, Oudewater
woerden/
26 jan 2019: Veteranen Ontmoetingsborrel
2 febr 2019: Veteranenconcert IJsselstein
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