NIEUWSBRIEF
Beste veteranen uit
de Lopikerwaard,
Door de coronamaatregelen hebben de
activiteiten van de
Stichting Veteranen
Lopikerwaard de afgelopen periode
stilgelegen. Maar stilgezeten hebben we
niet. In deze nieuwsbrief leest u over het
boekje “Verhalen van veteranen uit de
Lopikerwaard” dat we de afgelopen
periode hebben samengesteld.
Sinds eind vorig jaar bevindt ons land
zich in een lock-down. Met zijn allen
hadden we gehoopt dat het rond de
kerst weer beter zou gaan, en voorzichtig
hadden we enkele activiteiten. Maar
niets van dat kon doorgaan. Toch willen
we u met deze nieuwsbrief laten zien dat
we als Stichting Veteranen Lopikerwaard
nog springlevend zijn. Ook in deze tijd
zijn we er voor u, als u daar behoefte aan
hebt. Laat ons weten wat we voor u
kunnen betekenen of als u een goed idee
hebt (info@veteranen-lopikerwaard.nl).
We hopen dat het coronavirus u en uw
naasten nog niet bereikt heeft. En dat
willen we graag zo houden. Met u kijken
we uit naar de vaccinaties die dit jaar
komen. Zodra het mogelijk is zullen we
weer enkele activiteiten organiseren. In
deze nieuwsbrief leest u erover.
Het bestuur van de Stichting Veteranen
Lopikerwaard wenst u allen heel veel
sterkte in deze tijd. Blijf veilig en gezond!
Bert Jansen, voorzitter
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.
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Boek veteranenverhalen:
wachten op het eind van de lock-down
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.
In dit boek vertellen negentien
veteranen hun verhaal. Vroeger militair
geweest, of nog steeds. Negentien
veteranen uit Woerden, IJsselstein,
Montfoort, Oudewater en Lopik. De
oudste is 93 jaar oud, de jongste 34.
Journalist Otto Beaujon interviewde hen.
Ze zijn op vredesmissie geweest, of in
een oorlog, of het schemergebied
daartussen. Verhalen uit NederlandsIndië, Nieuw-Guinea, Libanon, de
Golfoorlog, Bosnië, Irak, Afghanistan en
Mali. Openhartig vertellen ze over hun
ervaringen. Over hoe ze er nu op terug
kijken. Maar ook over wat het met hen
gedaan heeft. Meerderen van hen
dragen nog dagelijks de sporen met zich
mee.
Het boekje is een eerbetoon aan deze
negentien, maar ook aan alle andere
veteranen uit de Lopikerwaard die zich
ingezet hebben voor vrede en veiligheid.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen we het boekje op een aansprekende manier presenteren voor de
pers en de geïnterviewde veteranen.

Daarna zal het boekje ook uitgereikt
worden aan alle veteranen uit de
Lopikerwaard. Hoe dat precies gaat
gebeuren zullen we te zijner tijd bekend
maken. Mogelijk gaat dat via lokale
boekhandels in Oudewater, Montfoort,
IJsselstein, Woerden en Lopik. Maar ook
die zijn nu gesloten door de lock-down.
In de periode daarna zal op een groot
aantal basisscholen in de Lopikerwaard
een gastles door een veteraan worden
gegeven, waarbij de boekjes aan de
groep 8 leerlingen worden uitgereikt.
Wilt u ook graag een keer zo’n gastles
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.
Het boekje kon mede tot stand worden
gebracht dankzij bijdragen van het VSB
Fonds Woerden, het vfonds (Nationaal
Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg), Rabobank Utrechtse
Waarden e.o. en Kiremko B.V.

Met de veteranen naar de
film “De Slag om de Schelde”
Half december is de film “De slag om de
Schelde” in première gegaan. Door de
lock-down konden velen de film nog niet
bekijken. Zodra de bioscopen weer open
gaan, biedt de Stichting Veteranen
Lopikerwaard u in samenwerking met
Annex Cinema Woerden en Fulcotheater
IJsselstein gratis toegang aan tot een
speciale voorstelling voor veteranen.
Via de e-mail nieuwsbrief en de website
wordt de datum van bekendgemaakt.

Veteranenborrel online
Op 28 november hebben we geëxperimenteerd met een online veteranenborrel. Helaas was er slechts een
beperkte opkomst. Het bestuur vraagt
zich af, of er behoefte bestaat aan een
dergelijke online activiteit. Waar hebt u
wel behoefte aan of hebt u andere
ideeën om de saamhorigheid/verbinding
onder de huidige omstandigheden te
kunnen behouden? Laat uw mening
horen
via
een
e-mail
aan
info@veteranen-lopikerwaard.nl.

Anjerconcert 4 juni 2021
Op 4 juni zal het tweejaarlijkse anjerconcert plaatsvinden in het Fulcotheater
in IJsselstein. Dit keer speelt de Marinierskapel voor ons een prachtige show.
Uiteraard weten we nog niet of er dan
nog coronamaatregelen van kracht zijn,
maar waarschijnlijk kan er niet voor een
volle zaal worden gespeeld. Daarom zal
de Marinierskapel twee voorstellingen
achter elkaar geven, de eerste om 19.30
uur en de tweede om 21.30 uur.

Wij rekenen erop, dat zich een veteraan
meldt, die deze functie over wil nemen.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met het huidige lid, de heer
Rinus van den Dungen, E-mail:
m.dungen@planet.nl, tel: 06-23408418.

Nuldelijns ondersteuning
Veteranen begrijpen veteranen. Dit is de
basis voor nuldelijns ondersteuning. Als
een veteraan of zijn/haar partner behoefte heeft aan ondersteuning is er een
opgeleide collega-veteraan beschikbaar.
De nuldelijns ondersteuner is een opgeleide collega, een luisterend oor, die u de
weg kan wijzen voor adequate professionele hulpverlening.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.veteranen-lopikerwaard.nl/NOS.

De bigband is een van de gespecialiseerde ensembles die uit het rijke
klankpalet van het orkest kan worden
geformeerd. Samen met zanger Dennis
van Aarssen, de winnaar van The Voice of
Holland 2019, wordt u een fantastisch
programma aangeboden.
Op zondagmiddag 6 juni speelt de
Marinierskapel nogmaals, deze keer in
kleine samenstelling in de binnenstad
van IJsselstein. Die dag zal IJsselstein
worden omgetoverd in een militaire
omgeving. Er zullen ook militaire
voertuigen rijden. Het exacte programma
van IJsselstein goes military wordt tegen
die tijd bekend gemaakt.

Gezocht: Woerdense veteraan
Het Bestuur van de Stichting Veteranen
Lopikerwaard bestaat uit een voorzitter
en 5 leden, die elk in één van de
gemeenten van de Lopikerwaard wonen.
Het lid onderhoudt contacten met de
gemeente en heeft, indien noodzakelijk,
direct toegang tot de Burgemeester.
Ook organiseert hij eventuele evenementen in zijn of haar woonplaats. Het
huidige lid voor de gemeente Woerden is
recent verhuisd naar Oudewater, waardoor er nu gezocht wordt naar een
opvolger, die woonachtig moet zijn in de
gemeente Woerden.

Met 75 jaar allround ervaring is het
muzikale visitekaartje van de Koninklijke
Marine prima in staat zich aan te passen
aan de mogelijkheden van de actualiteit.

Nieuw bestuurslid Montfoort
Het bestuur van de Stichting Veteranen
heeft sinds kort een nieuw bestuurslid
voor Montfoort, Gaston Planqué.
Gaston begon in
1992 zijn militaire
loopbaan als dienstplichtige bij de 42e
herstelcompagnie in
Assen. Na zijn dienstplicht volgde een
periode waarin hij op zoek ging naar een
leuke baan, maar hij kwam uiteindelijk
een jaar of vijf later toch weer uit bij de
landmacht. Hij werd geneeskundig
verzorger en verpleegkundige. Gaston is
drie keer uitgezonden geweest: naar Irak
(2004), Afghanistan (2011) en Mali
(2014). Tegenwoordig werkt hij als sr.
instructeur bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum in Hilversum.

Werk mee aan eindexamen!
De ”Stichting 4 en 5 mei Woerden”
organiseert in samenwerking met het
Kalsbeek College al enkele jaren een
eindexamen project voor de leerlingen
van 5 HAVO. De opdracht bestaat uit het
interviewen en fotograferen van personen, die een verhaal hebben te vertellen
rond het thema oorlog en vrijheid. De
leerlingen krijgen hiervoor een cijfer, dat
meetelt voor het eindexamen. Dit jaar
ligt de nadruk op het thema “bedreigd”.
De stichting 4 en 5 mei Woerden zoekt
veteranen, uit de Lopikerwaard, die
bereid zijn om mee te helpen aan dit
project.
U kunt zich aanmelden bij de heer Jan
van Es, voorzitter van de ”Stichting 4 en 5
mei Woerden”. Aanmelden s.v.p. via
e-mail: jtvan.es@gmail.com.

