22 april 2021

MINISTER VAN DEFENSIE IN OUDEWATER

Op woensdag 21 april kwam demissionair
minister van Defensie Ank Bijleveld naar
Oudewater. Samen met burgemeester
Danny de Vries ontving zij uit handen van
Bert Jansen, voorzitter van de Stichting
Veteranen Lopikerwaard, het boekje
“Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard”.
Nadat begin deze maand het eerste boekje
was uitgereikt aan de commissaris van de
Koning, Hans Oosters, en de Inspecteur der
Veteranen, luitenant-generaal Frank van
Sprang, hebben ook de burgemeesters van
de vijf Lopikerwaardgemeenten Woerden,
IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater
het boekje ontvangen. Het was een hele
verrassing dat ook minister van Defensie
Ank Bijleveld had laten blijken het boekje
graag te willen ontvangen tijdens een
bezoek aan Oudewater.
Minister Bijleveld vertelde dat zij zich erg
betrokken voelt bij de veteranen en hoe
belangrijk ze het vindt dat er ook op lokaal
niveau aandacht is voor veteranen. Door
aandacht voor veteranen uit de eigen stad
of dorp komt er meer begrip voor het offer
dat veteranen gebracht hebben voor vrede,

vrijheid en veiligheid. Het boekje “Verhalen
van veteranen uit de Lopikerwaard” past
daar heel goed bij. Net als de gastlessen
veteraan-in-de-klas die in aanloop naar 4/5
mei gegeven worden op veel basisscholen
in de Lopikerwaard.
Het boekje is de afgelopen weken met veel
waardering ontvangen.
“Onuitwisbare herinneringen opgetekend in 19 zeer
boeiende korte verhalen.”
(Hans Oosters, commissaris van de Koning)
“De lezer krijgt een idee van wat oorlog met mensen
doet. Het boek bevat uiteenzettingen van vaak
ingrijpende gebeurtenissen en de nasleep daarvan.
Naast de fascinatie die dit bij velen zal opwekken,
zetten de verhalen aan tot dankbaarheid voor de
diensten die veteranen hebben geleverd.”
(Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en
Lopikerwaard)

Lees meer op: veteranen-lopikerwaard.nl.
Gratis afhalen
Als het goed is, hebben alle veteranen uit
de Lopikerwaard een coupon ontvangen
waarmee het boekje gratis kan worden
opgehaald bij de lokale boekhandel. Hebt u
geen coupon ontvangen? Neem contact op
met info@veteranen-lopikerwaard.nl.

