NIEUWSBRIEF

4/5 mei viering in de Lopikerwaard

Beste Lopikerwaard
Veteraan,
Als voorzitter van de
Stichting Veteranen
Lopikerwaard, heb
ik het genoegen u al
weer de 5e editie van onze veteranennieuwsbrief te mogen presenteren. De
nieuwsbrief geeft weer een duidelijk
inzicht over de activiteiten die we in de
afgelopen periode voor u hebben
georganiseerd en de mogelijke toekomstige activiteiten. We proberen daarbij
zoveel mogelijk rekening te houden met
uw wensen en behoeften.
In de afgelopen periode zijn we
begonnen met eens in de twee maanden in een van de 5 Lopikerwaard
gemeenten in een plaatselijk café een
Veteranen ontmoetingsborrel te organiseren. Na Montfoort, Oudewater en
Woerden is op 25 mei de volgende
ontmoetingsborrel in Lopik. De ontmoetingen waren een succes. Voor ons een
teken dat er behoefte aan is.
In februari jl, hebben we een in
IJsselstein in het Fulco Theater een
Veteranen-/Anjerconcert georganiseerd
voor een nagenoeg vol huis. Voor onze
komende activiteiten vindt u de aankondigingen in deze nieuwsbrief.
Alle activiteiten zijn trouwens voor alle
Lopikerwaard veteranen en geïnteresseerden toegankelijk. Wilt u op de
hoogte blijven van de activiteiten, wilt u
een verhaal kwijt of heef u een goed
idee meldt ons dit en meldt u zich vooral
aan voor de digitale nieuwsbrief via
www.veteranen-lopikerwaard.nl. Velen
gingen u al voor.
Het bestuur van de Stichting Veteranen
Lopikerwaard wil via deze weg de vijf
gemeentebesturen hartelijk bedanken
voor de prettige samenwerking. Samen
geven we vorm aan het veteranenbeleid. Wij wensen u weer een fijn
activiteitenjaar toe.
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In de vijf gemeenten van de Lopikerwaard zullen ook dit jaar weer de veteranen door hun burgemeester worden
uitgenodigd om bij de plechtigheid
van Dodenherdenking aanwezig te zijn.
Namens de veteranen en de Stichting
Veteranen Lopikerwaard zal in elke
gemeente een krans
worden gelegd.
Veteraan in de klas
In de aanloop naar 4 en 5 mei zijn op
verschillende basisscholen, o.a. in
Lopik, IJsselstein en Oudewater
veteranen uitgenodigd om te vertellen
over hun ervaringen. Saskia, coördinatrice in Oudewater, vertelt:
“Vandaag (18 maart) was de veteraan
in de klas. Meneer Verweij heeft in drie
groepen 8 (Mariaschool, Immanuëlschool en Athena) les gegeven over de
Tweede Wereldoorlog.

Ik ben er bij de les
van de Immanuëlschool bij geweest.
De kinderen waren
erg enthousiast en
luisterden geboeid.
Er werden veel
vragen
gesteld,
waardoor het een
interactieve
les
werd. Sommige kinderen hadden familie bij het leger, een
vader die veel wist van de Tweede
Wereldoorlog of wisten via een ander
project zelf ook
al veel linkjes
met de les te
leggen. Het niveau van de
groep was verrassend hoog.
Na afloop wilden
de kinderen eigenlijk nog meer
horen.”

Anjerconcert druk bezocht
De Stichting Veteranen Lopikerwaard
organiseerde voor de tweede keer het
tweejaarlijks 'Veteranen/Anjerconcert'.
Tot voor kort nog 'veteranenconcert'
omdat het vooral voor veteranen bedoeld was en geheel in het teken stond
van veteranen. Vanaf 2018 heet dit
concert het Anjerconcert en is de
doelgroep veel breder. De Anjer is het
teken van de veteranen. Daarmee wordt
de maatschappelijke waardering voor
hen uitgedrukt.

de uniformen en dit commando was te
merken dat de Koninklijke Militaire
Kapel optrad. De aanwezige veteranen
en belangstellenden kregen een zeer
gevarieerd programma voorgeschoteld
van hoog niveau, van een schitterend
orkest met geweldige solisten. Het was
een zeer geslaagd evenement.

Het Fulco theater was op zaterdag 2
februari bijna volledig bezet en de sfeer
zat er tot het eind goed in.

Bert Jansen, voorzitter SVL

Geef acht! Met dit commando werd de
Grenadiersmars ingezet als slotakkoord
van het Veteranen / Anjerconcert. Aan

Stichting Veteranen Lopikerwaard

:

info@veteranen-lopikerwaard.nl

:

www.veteranen-lopikerwaard.nl

Veteranen ontmoetingsborrel in Lopik

Nieuw-Guinea veteraan uit
Lopik onderscheiden.

Kennismaken met…
Rinus van den Dungen

Vijf keer per jaar wordt in een van de vijf
Lopikerwaard gemeenten door de SVL
een Veteranen ontmoetingsborrel georganiseerd. Standaard op de laatste
zaterdag van de maanden jan/mrt/mei/
sep/nov. De eerstvolgende ontmoetingsborrel is op 25 mei van 16.00-18.00
uur in Lopik.
In ’t Witte Paard,
Cabauwsekade 42.

De Lopikse Nieuw Guinea Veteraan Arie
Langenberg is op 18 jan. jl. door burgemeester de Graaf van Lopik onderscheiden met de Prestigieuze Legion of Honor
Award, die de burgemeester namens
The Chapel of four Chaplains mocht
uitreiken. Deze Award is een Amerikaanse onderscheiding en een eerbetoon

Mijn naam is Rinus van
den Dungen en ik heb
sinds 1 januari 2019
de functie van Pieter
Breeuwsma, als veteranenvertegenwoordiger vanuit de gemeente
Woerden binnen het Bestuur van de
Stichting Veteranen Lopikerwaard overgenomen.

Als u slecht ter been bent, kunt u thuis
worden gehaald en gebracht. Meld u
daarvoor aan op info@veteranenlopikerwaard.nl of bel 06-11834054.
voor personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten
dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, zonder acht te slaan op religie of
gezindte. De namen van de dragers
worden voor eeuwig bijgeschreven. in
de boeken van de Chapel.

Plaatselijke veteranencommissies van start

Arie Langenberg was als dienstplichtig
militair in Nieuw-Guinea gelegerd in de
rang van korporaal, bij de Echo
compagnie van het 6e infanterie
bataljon van de Koninklijke Landmacht.

De taken van Arie waren het opsporen
van para-infiltranten en het bewaken en
verplaatsen van gevangenen. Op een
van zijn patrouilles in de jungle in de
zogenaamde vogelkop kwam het tot een
vuurgevecht, waarbij 2 van Arie’s kameraden het leven lieten. Arie betitelt die
dag als de
zwartste dag
De lokale commissies in Montfoort en
uit zijn leven.
Oudewater zijn inmiddels voorzichtig
Bij de ceregestart. Montfoort is van plan een
monie die tot
expositie in het Huis van Montfoort in te
het laatste
richten. Oudewater organiseert een
moment voor
barbecue en lezing op 21 september a.s.
hem geheim
(zie elders in deze nieuwsbrief).
was gehouden, waren veel bekenden van Arie uit
die tijd en ook van nu. Zo was
ook Ridder in de militaire
Willemsorde Marco Kroon
aanwezig. Tijdens de speech
e
Elke 1 vrijdag van de maand:
van de burgemeester, zag je
Veteranencafé IJsselstein. Vanaf 20.00 uur.
een zichtbaar ontroerde Arie
4 mei 2019: Dodenherdenking
Langenberg die af en toe een
25 mei 2019: Veteranen Ontmoetingsborrel Lopik
traantje moest wegpinken.
Onder de vlag van de Stichting
Veteranen Lopikerwaard zijn we bezig
om in elke gemeente een eigen
veteranencommissie op te richten. Die
commissie kan dan activiteiten in die
gemeente organiseren en voor de band
met de lokale veteranen zorgen.

AGENDA

26 mei 2019: Lezing Veteranencafé IJsselstein
29 juni 2019: Nederlandse Veteranendag, Den Haag
21 sept 2019: Veteranenbarbecue en lezing
Oudewater
27 sept 2019: Nationale Taptoe 200 jaar militaire
muziek (Ahoy, Rotterdam)
28 sept 2019: Veteranen Ontmoetingsborrel
IJsselstein

Arie is ook nu nog actief, zo zet
hij zich in voor de Bond van
Wapenbroeders en verzorgt hij
op verzoek lezingen over zijn
ervaringen op lagere scholen.
De SVL feliciteert Arie Langeberg met deze onderscheiding.

Op 1 december 2010 ben ik, na 41
dienstjaren, met FLO gegaan. Al die
jaren gediend bij het Regiment Huzaren
van Boreel. Begonnen als onderofficier
en via het Opleidingscentrum Officieren
Speciale Diensten (OCOSD) officier
geworden.
Essentiële functies vervuld bij diverse
verkenningenheden, zoals 102 Verkenningsbataljon in ’t Harde en 41 Zelfstandig Verkenningseskadron en 103
Verkenningsbataljon in Seedorf, Duitsland. Maar ook andere plaatsingen,
zoals in Den Haag bij de Landmacht- en
Defensiestaf, Adjudant van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en ChefKabinet van de C-1GNC (Duits/
Nederlandse Legerkorps) in Münster,
Duitsland.
Uitgezonden geweest naar BosniëHerzegovina als Hoofd Sectie CIMIC van
SFOR-11/12.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters,
die beiden in de hotel business werken.

Veteranenbarbecue en
lezing in Oudewater
Zet vast in uw agenda: op zaterdagmiddag 21 sept wordt in Oudewater een
gezellige veteranenbijeenkomst gehouden. Met een barbecue. Of misschien
wordt het wel een “blauwe hap”, dat
weten we nog niet. Details en
uitnodiging volgen later.
Voorafgaand daaraan zal commandeur
b.d. Michiel Heijmans een lezing geven
over zijn ervaringen tijdens de antipiraterijmissie in de Hoorn van Afrika.
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.

