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NIEUWSBRIEF nr. 7, april 2020

Beste Lopikerwaard 
Veteraan, 

Via uw burgemeester 
ontvangt u, later dan 
gebruikelijk, onze 7e 
nieuwsbrief. 

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling u 
via de nieuwsbrief uitgebreid te infor-
meren over de festiviteiten die in elke 
Lopikerwaard gemeente in het kader van 
75 jaar vrijheid zouden plaats vinden. 
Vele vrijwilligers hebben hard gewerkt 
om daar een geweldig feest van te 
maken.  

Wij zijn blij dat er in iedere gemeente bij 
de festiviteiten ook aandacht voor de 
veteranen zou zijn. Het aanbod was zo 
groot dat we het overzicht over 2 
pagina’s moesten verspreiden. De 
nieuwsbrief lag klaar om verstuurd te 
worden, toen helaas het coronavirus roet 
in het eten gooide. Alle festiviteiten zijn 
geschrapt of uitgesteld tot betere tijden. 

Helaas vallen de veteranen ontmoetings-
borrels daar voor als nog ook onder. 
Wanneer we die weer organiseren is nu 
nog onduidelijk, houdt vooral daarover 
onze digitale nieuwsbrief en onze 
website in de gaten. Ook via de huis aan 
huis bladen proberen we u op de hoogte 
te houden. 

We hebben ons uiterste best gedaan om 
toch nog voor u een nieuwsbrief met 
informatie te maken. 

Het bestuur van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard wenst u allen heel veel 
sterkte in deze bizarre tijden. Volg de 
voorschriften en let een beetje op elkaar. 
Schroom niet om hulp te vragen als u dat 
nodig heeft. 

Blijf gezond! 

Bert Jansen, voorzitter 

 
 
Helaas zullen de 4 en 5 meivieringen in 
de vijf gemeenten van de Lopikerwaard 
dit jaar door de coronamaatregelen zeer 
sober worden gevierd. Door de Utrechtse 
burgemeesters is in de veiligheidsregio 
afgesproken dat er geen activiteiten 
worden georganiseerd die tot gevolg 
hebben dat er meer dan twee personen 
bijeen moeten komen. 

In de meeste gemeenten zal de burge-
meester op 4 mei aan het begin van de 
dag een krans leggen bij het monument. 
Later op de dag hebben belangstellenden 
de gelegenheid om  (alleen of in groepjes 
van twee) ook bloemen te leggen. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard zal 
in Woerden, IJsselstein, Montfoort, 
  

Veteranen met een verhaal 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
brengt ter gelegenheid van de viering 
van 75 jaar  bevrijding in 2020 een boek 
uit met verhalen van veteranen. Dit 
boekje wordt zo mogelijk rond de zomer 
gepresenteerd. 

Redacteur Otto Beaujon heeft met ruim 
vijftien veteranen gesproken en hun 
verhalen opgetekend. Deze verhalen 
worden gebundeld in een boekje, waar 
nu hard aan wordt gewerkt om het 
drukklaar te maken. 

 
  

 
 
Oudewater en Lopik (Jaarsveld) een 
krans leggen namens de veteranen. De 
krans in Woerden wordt samen met de 
Bond van Wapenbroeders gelegd; de 
krans in IJsselstein samen met het 
Veteranencafé IJsselstein. 

Op onze website vindt u meer informatie 
over Dodenherdenking: 
www.veteranen-lopikerwaard.nl/4mei  

  

 

 

 

 

 
Het plan was dat veteranen in groep 8 
van veel basisscholen in de Lopikerwaard 
hun verhaal zouden vertellen, in het 
kader van het project Veteraan-in-de-
klas. Het is nog niet duidelijk of dat in 
deze periode nog door kan gaan. Later 
dit jaar zullen de boekjes aan alle groep 8 
leerlingen worden uitgereikt. 

Het boekje zal ook gratis beschikbaar 
worden gesteld aan alle veteranen uit de 
Lopikerwaard en zal ook voor €10,00 te 
koop zijn voor andere belangstellenden. 

Zou u ook graag een keer zo’n gastles 
willen verzorgen om de kinderen vanuit 
uw ervaring en beleving laten zien dat 
vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend 
is laat ons dat dan weten, dat kan via 
info@veteranen-lopikerwaard.nl. 
 

Nuldelijns ondersteuning 

4/5 mei viering in de Lopikerwaard 

Veteranen begrijpen veteranen. Dit is de 
basis voor nuldelijns ondersteuning. Als 
een veteraan of zijn/haar partner be-
hoefte heeft aan ondersteuning is er een 
opgeleide collega-veteraan beschikbaar. 
De nuldelijns ondersteuner is een opge-
leide collega, een luisterend oor, die u de 
weg kan wijzen voor adequate professio-
nele hulpverlening. 

Kijk voor meer informatie op onze web-
site: www.veteranen-lopikerwaard.nl/NOS 
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Invictus Games uitgesteld 

De Invictus Games die van 9 tot en met 
16 mei 2020 in Den Haag zouden worden 
georganiseerd zijn als gevolg van de 
coronacrisis uitgesteld tot 2021. 
Ontzettend jammer, met name voor de 
sporters die hiervoor hard getraind 
hadden.  

De Invictus Games zijn een internationaal 
sportevenement voor fysiek en mentaal 
gewond geraakte militairen. ‘Invictus’ 
staat voor ‘onoverwonnen’. Het sym-
boliseert de vechtlustige geest, van fysiek 
en/of mentaal gewonde militairen. Het 
laat zien wat je, ondanks je verwon-
dingen, kunt bereiken. 

Uit de Lopikerwaard zouden 
verschillende gewonde veteranen als 
sporter deelnemen, onder andere Rick 
Torenstra uit IJsselstein en Gerno Boes 
uit Harmelen. 

Ook in 2021 zal het vast weer mogelijk 
zijn voor veteranen om extra voordelig 
veteranentickets te bestellen en 
wedstrijden te bezoeken! We houden u 
op de hoogte! 

 

Wegkapelletje – oproep 

Aan de Waardsedijk 61 in Snelrewaard 
bevindt zich een wegkapelletje waarin 
een beeld van de maagd Maria van 
Fatima staat. Dit beeld is in 1951 aan de 
R.K. Franciscuskerk geschonken door 
Oudewaterse ‘jongens’ die in Neder-
lands-Indië hadden gevochten. Een 
belangstellende parochiaan is op zoek 
naar wie die jongens waren. Weet u wie 
dat waren, of was u het zelf, wilt u dan 
contact opnemen met Jorn Bleijs tel. 06-
51011492. 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

Alternatieve Veteranendag 

Als gevolg van de coronamaatregelen 
heeft het Dagelijks Bestuur van het 
Nationaal Comité Veteranendag moeten 
besluiten dat een feestelijke Nederlandse 
Veteranendag zoals we die al vijftien jaar 
kennen, en die dit jaar op zaterdag 27 
juni zou plaatsvinden, niet wenselijk en 
mogelijk is. Dat betekent een afgelasting 
van alle fysieke delen van de dag: de 
bijeenkomst op het Malieveld, het defilé 
voor Z.M. de Koning, de medaille-
uitreiking op het Binnenhof, de 
openingsceremonie in de Ridderzaal en 
de fly-past. 

Het Nationaal Comité Veteranendag 
werkt nu een alternatief, niet-fysiek, 
programma uit.  Binnenkort volgt daar-
over meer informatie. Kijk daarvoor op 
www.veteranendag.nl. 

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd. In de Lopiker-
waardgemeenten was een uitgebreid 
programma georganiseerd om dat te 
vieren. Helaas kunnen de meeste 
activiteiten door het coronavirus niet 
doorgaan. 

Woerden 
De Stichting 4 en 5 mei Woerden heeft 
besloten een aantal activiteiten in 
digitale vorm wél door te laten gaan. 

 Het project Schuldige Plekken uit 
2015 was een initiatief om plekken in 
Woerden onder de aandacht te 
brengen die op een of andere wijze 
met de Tweede Wereldoorlog ver-
bonden waren, bijvoorbeeld omdat 
er onderduikers zaten. Het project is 
digitaal te zien via 
www.4en5meiwoerden.nl. 

 Ook het fotoproject Oorlog en bevrij-
ding dat in samenwerking met klas 5 
havo van het Kalsbeek College tot 
stand is gekomen, is via die website 
te zien. 

Beëdiging B&T in Woerden 
uitgesteld 

Na het succes in 2018 zou Defensie 
samen met de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard en de gemeente Woerden 
opnieuw haar nieuwe lichting militairen 
van het regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen in het openbaar 
beëdigen op het kerkplein in Woerden. 
Veteranen uit de Lopikerwaard zouden 
hierbij als eregast aanwezig kunnen zijn. 

Helaas heeft Defensie moeten besluiten 
de beëdiging, die gepland stond voor 24 
april, uit te stellen. Zodra hier meer over 
bekend wordt, zullen we u informeren. 

Lezing Antipiraterijmissies 

Op 1 februari is een lezing over anti-
piraterijmissies gehouden door Comman-
deur b.d. Michiel Hijmans. Dit vond 
plaats in café Bakkers. Er waren 
ongeveer 40 bezoekers. Een mooi aantal, 
zeker omdat dit de 1e keer was dat er in 
IJsselstein in Veteranenontmoetings-
borrel werd georganiseerd.  

Na de lezing heeft de IJsselsteinse vete-
raan Wim van Esch kort verteld over 
Nuldelijns Ondersteuning. Een link naar 
informatie is op onze website te vinden.  

besloten alle festiviteiten een jaar uit te 
stellen tot 5 mei 2021 (76 jaar Vrijheid). 

Het Oranjecomité Linschoten en het 
comité viering 75 jaar vrijheid Linschoten 
zullen zodra de situatie het toelaat een 
dorpsfeest organiseren en op dezelfde 
dag ook een alternatief voor de ouderen 
verzorgen. 

Oudewater 
Het 4 en 5 comité Oudewater heeft alle 
festiviteiten voor 5 mei afgezegd. Voor 
zover bekend worden er geen alternatie-
ven georganiseerd. 

Lopik 
De projectgroep “75 Jaar Vrijheid in 
Lopik" heeft een vrijheidskrant uitge-
bracht. Enkele activiteiten gaan mogelijk 
digitaal door. Kijk hiervoor op: 
www.facebook.com/75jaarVrijheidLopik/ 

IJsselstein 
Het is niet bekend of de projectgroep 
'IJsselstein 75 jaar Bevrijd' later dit jaar 
nog activiteiten organiseert. 

Landelijke afsluiting 24 oktober 
De Stichting 75 Jaar Vrijheid, waarin o.a. 
het Nationaal Comité en Platform WO2 
samenwerken, vraagt iedereen mee te 
doen op 24 oktober 2020 als we stilstaan 
bij 75 jaar Verenigde Naties. We hopen 
dat de afsluiting van 75 jaar vrijheid zo 
een groot nationaal moment wordt. 

Montfoort/Linschoten 
Het 4 en 5 mei comité Montfoort heeft 
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