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NIEUWSBRIEF nr. 6, november 2019

Beste Lopikerwaard 
Veteraan, 

Voor u ligt alweer 
de 6e uitgave van 
onze nieuwsbrief 
die u via uw 

gemeente heeft ontvangen. In de 
afgelopen periode hebben we mede op 
uw verzoek een aantal interessante 
activiteiten voor u georganiseerd. De 
lezers van onze digitale nieuwsbrief 
hebben positief gereageerd op de 
thema’s. In het oog springend was de 
lezing van Luitenant Kolonel Frans 
Erkelens die van uit zijn persoonlijke 
ervaring, de ruim 70 bezoekers in het 
Huis van Montfoort, meenam in alles 
wat te maken had met de val van 
Srebrenica. Ook de veteranen 
ontmoetingsborrels die om de twee 
maanden voor u worden georganiseerd, 
slaan goed aan. De eerstvolgende 
ontmoetingsborrel is op 30 november in 
Montfoort. 

In het afgelopen jaar hebben drie in de 
Lopikerwaard woonachtige veteranen 
uit de handen van hun burgemeester de 
prestigieuze Legion of Honor Award, een 
hoge Amerikaanse onderscheiding, 
mogen ontvangen. 

Ik wens u veel leesplezier en hoop u 
binnenkort op een van onze activiteiten 
te kunnen ontmoeten. 

Bert Jansen, voorzitter 

 
75 jaar bevrijding 

In 2020 wordt in heel Nederland gevierd 
dat het 75 jaar geleden is dat WO II 
eindigde. Ook in de Lopikerwaard. 

Vanuit de Stichting Veteranen Lopiker-
waard kijken we waar we de lokale 4/5 
mei comités kunnen helpen om dit 
jubileum ook in de Lopikerwaard groots 
te vieren. Meer info volgt. 

 

 

 
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
wil ter gelegenheid van de viering van 
75 jaar  bevrijding in 2020 een boekje 
uitgeven met verhalen van veteranen. 
Ook wordt er gekeken of een regionale 
krant een serie interviews met 
veteranen af wil drukken in de periode 
rond 5 mei 2020. 

Voor dit boekje en de interviews zijn we 
op zoek naar veteranen die over hun 
uitzending en hun ervaringen willen 
vertellen. Het gaat niet per se om heel 
spannende verhalen of om gevechts-
acties. Een missie is 95% van de tijd 
afwachten en onzekerheid. Ook dat kan 
in de verhalen naar voren komen. 

Hoe hebt u uw 
missie of uitzending 
beleefd? Hoe kijkt u 
erop terug? Voelt u 
nog een band met het 
land waar u geweest 
bent? En ziet u uw 
maten uit die periode 
nog?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn op zoek naar veteranen van alle 
krijgsmachtdelen (Landmacht, lucht-
macht, marine en marechaussee) en van 
elke missie of uitzending. Zijn er nog 
WOII-veteranen in onze regio? 
Politionele acties? Nieuw-Guinea, Korea, 
Libanon, Irak, Ethiopië, Golfoorlog, 
Cambodja, Bosnië, Kosovo, Haïti, 
Afghanistan, Mali, of een andere van de 
ca. 130 missies waaraan Nederlandse 
militairen hebben deelgenomen of nog 
steeds deelnemen. 

Waardering 
Met de verhalen willen we in onze regio 
meer bekendheid en waardering 
proberen te bereiken voor het militaire 
beroep en voor al die veteranen die 
ingezet zijn voor onze vrijheid. Bij jong 
en oud, op scholen en op andere 

plekken. 

Aanmelden 
Vindt u het leuk om aan deze 

verhalenreeks mee te werken, 
meldt u dan aan bij Jorn Bleijs, 
06-51011492 of via 
info@veteranen-lopikerwaard.nl. 

 
 

 

  

OP ZOEK NAAR VETERANEN MET EEN VERHAAL 
 

Uruzgan-veteraan uit 
IJsselstein onderscheiden 

De IJsselsteinse veteraan Rick Torenstra 
(34) heeft op vrijdagmiddag 20 sep-
tember uit handen van burgemeester 
Patrick van Domburg de Legion of 
Honor Award of Four Chaplains ont-
vangen. Rick Torenstra was in 2006 in 
de rang van korporaal in de functie van 
explosievenverkenner uitgezonden naar 
Afghanistan in de missie Task Force 
Uruzgan 2. Op 19 januari 2007 raakte 
  

 

Torenstra ernstig gewond bij een zelf-
moordaanslag met een autobom door 
Taliban-strijders. 

De onderscheiding dankt zijn naam aan 
het heldhaftige optreden van vier 
Amerikaanse legerkapelaans, die zich 
op 3 februari 1943 met gevaar voor 
eigen leven inzetten voor de 900 
soldaten aan boord van het troepen-
transportschip Dorchester, toen dat 
werd geraakt door een Duitse torpedo. 

Eerder dit jaar werd deze prestigieuze 
Amerikaanse onderscheiding ook uit-
gereikt aan de Woerdense veteraan 
Marcel Koopmans. Hij ontving op  3 mei 
dit jaar uit handen van burgemeester 
Molkenboer deze onderscheiding voor 
zijn vele activiteiten die hij in Nederland 
verricht voor de veteranen. Marcel is 
zelf veteraan en uitgezonden geweest 
naar Irak en Cambodja. 
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Veteranenlezing in 
Oudewater druk bezocht 

Op zaterdag 21 september gaf luitenant-
kolonel Gwenda Nielen een lezing in 
Oudewater over het onderwerp Militair 
en thuisfront. Zo’n 35 veteranen en 
andere belangstellenden woonden de 
lezing bij. 

Zes uitzendingen hebben Gwenda en 
haar partner meegemaakt. Irak, Syrië, 
Uruzgan/Afghanistan en de Golf van 
Aden. Soms waren ze samen op 
uitzending, soms was zij op uitzending 
en haar partner thuis (met de kinderen), 
ofwel Gwenda was met de kinderen 
thuis terwijl manlief op uitzending was. 

Gwenda kon spannende verhalen 
vertellen over haar optreden als trauma 
life saver in Irak, vers uit de opleiding tot 
officier van de geneeskundige troepen. 
Of over de hinderlaag in Uruzgan waar 
ze in terecht kwamen en onder vuur 
werden genomen. Maar ook over de 
vooroordelen die je tegenkomt wanneer 
je als moeder van jonge kinderen op 
uitzending gaat en je man met de 
kinderen thuislaat. Over de onzekerheid 
als je thuis bent terwijl je man in 
gevaarlijke situaties zit. En over de 
 

Veteraan in de klas in 
Montfoort 

Het is al weer even geleden, maar op 17 
mei van dit jaar bezocht veteraan 
J.A. van Lent de Graaf Jan van 
Montfoortschool in Montfoort. 

 
De veteraan vertelde over zijn vredes-
missie in Libanon; het werk en het leven 
daar. Dit maakte veel indruk op de 
kinderen. Ze hebben anderhalf uur 
ademloos zitten luisteren. 

Veteranenlezing IJsselstein 
over anti-piraterijmissies 

reacties van de kinderen op hun 
langdurige afwezigheid. Maar vooral 
ging het over trots. Trots over het werk 
dat Gwenda en haar collega’s tijdens 
de uitzending mochten doen om de 
lokale bevolking verder te helpen en 
vrijheid te geven. 

Na de lezing was er een blauwe hap, 
verzorgd door oud-marinekok Mike 
Molenaar. Het eten smaakte prima, het 
was erg gezellig en het weer was 
uitstekend. Zeker voor herhaling 
vatbaar! 

 

Srebrenica-lezing maakt 
diepe indruk 

Er was grote belangstelling op woensdag 
5 juni jl. voor de lezing van majoor Frans 
Erkelens over Srebrenica. Ruim 70 
veteranen en belangstellenden zaten in 
het Huis van Montfoort geboeid te 
luisteren naar de verhalen van Frans 
over de opbouwende spanning in de 
enclave en de Servische voorbereiding 
voor de inval. Hij schetste de gevechten 
en ook de immense vluchtelingen-
stromen in de enclave en de machte-
loosheid om daar met een kleine groep 
Nederlanders iets voor te kunnen 
betekenen. 

Met een uitgedunde bezetting van zo'n 
450 man deden de Nederlanders wat ze 
konden om de meer dan 20.000 
vluchtelingen op te vangen bij het base 
camp van Dutchbat. Maar waardering 
voor de Dutchbatters, is er – aldus 
Frans  –  ten onrechte nooit gekomen. 

Veteranen ontmoetings-
borrel in Montfoort 

Vijf keer per jaar wordt in een van de vijf 
Lopikerwaard gemeenten door de SVL 
een Veteranen ontmoetingsborrel geor-
ganiseerd. Standaard op de laatste 
zaterdag van de maanden jan/mrt/mei/ 
sep/nov. De eerstvolgende ontmoe-
tingsborrel is op 30 november van 
16.00-18.00 uur in Café Bolle Harry, in 
Montfoort, Plaats 5.  

Als u slecht ter been bent, kunt u thuis 
worden gehaald en gebracht. Meldt u 
daarvoor aan op info@veteranen-
lopikerwaard.nl of bel 06-11834054. 

 

 

 

 

 

 

 

Beëdiging B&T-troepen 
weer in Woerden 
In navolging van het succes van vorig 
jaar zal ook in 2020 de beëdiging van de 
nieuwe militairen van het regiment 
bevoorradings- en transporttroepen 
weer plaatsvinden in Woerden. De 
datum daarvoor is 24 april 2020. 

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, woon-
plaats en e-mail adres aan ons kenbaar 
via info@veteranen-lopikerwaard.nl. U 
kunt ons ook volgen op onze website 
www.veteranen-lopikerwaard.nl. 

AGENDA 
Elke 1e vrijdag van de maand:  

Veteranencafé IJsselstein. Vanaf 20.00 uur. 

30 nov 2019: Veteranen Ontmoetingsborrel 

Montfoort 

1 feb 2020: Veteranen Ontmoetingsborrel 

IJsselstein met veteranenlezing 

28 mrt 2020: Veteranen Ontmoetingsborrel 

Oudewater 

24 april 2020: Beëdiging B&T in Woerden 

4 mei 2020: Dodenherdenking 

5 mei 2020: Viering 75 jaar bevrijding 

6 juni 2020: Veteranen Ontmoetingsborrel 

Woerden 

Op 1 februari 2020 zal commandeur b.d. 
Michiel Heijmans een interactieve lezing 
geven over zijn belevenissen als com-
mandant van een internationaal eskader. 
en over zijn ervaringen tijdens de anti-
piraterijmissie in de Hoorn van Afrika. 
Aansluitend is de veteranen ontmoe-
tingsborrel. De locatie is Café Bakkers 
aan de Voorstraat 41 in IJsselstein. 
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