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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. 

NIEUWSBRIEF nr. 9, juni 2021

Beste veteranen uit 
de Lopikerwaard, 

We beginnen in 
Nederland gelukkig 
weer langzamerhand 
op te krabbelen uit 

de coronacrisis. Ik ga ervan uit dat het 
merendeel van u inmiddels één of twee 
vaccinaties heeft ontvangen. De maat-
regelen worden versoepeld, en dat 
betekent dat ook de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard gelukkig weer het een en 
ander kan organiseren. In deze nieuws-
brief leest u er meer over. 

De afgelopen periode is ons boekje 
“Verhalen van veteranen uit de Lopiker-
waard” uitgekomen. Het heeft veel 
positieve aandacht gekregen, en daar zijn 
we erg blij om. Er zijn in onze regio heel 
veel krantenartikelen verschenen. Eén 
van onze doelstellingen is: zorgen voor 
meer bekendheid en maatschappelijke 
waardering voor veteranen. We hopen 
dat dit boek daaraan heeft bijgedragen. 

Ook de gastlessen veteraan-in-de-klas 
waren een groot succes. De kinderen uit 
de groepen acht hingen aan hun lippen 
en wilden maar wat graag horen over de 
ervaringen van deze veteranen. Zeker 
voor herhaling vatbaar! 

Voor nu wens ik u veel leesplezier met 
deze nieuwsbrief. We hopen u op één 
van onze bijeenkomsten te kunnen 
ontmoeten. Daarnaast wens ik u een 
mooie zomer! 

Bert Jansen, voorzitter

 

 

Half december is de film “De slag om de 
Schelde” in première gegaan. Door de 
lock-down konden velen de film nog niet 
bekijken. Op zaterdag 10 juli organiseren 
we in samenwerking met Annex Cinema 
in Woerden een speciale voorstelling 
voor veteranen. Er zijn 100 plaatsen 
beschikbaar, verdeeld over meerdere 
zalen.  

U kunt zich hiervoor gratis opgeven. U 
mag ook uw partner of een introducé 
meenemen. 

De voorstelling begint om 10.00 uur; 
ontvangst is vanaf 09.30 uur met koffie 
en iets lekkers. Na afloop is er gelegen-
heid om na te praten onder het genot 

 

Gezocht: veteraan uit Lopik 
Het Bestuur van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard bestaat uit een voorzitter 
en vijf leden, die elk in één van de 
gemeenten van de Lopikerwaard wonen. 
Het lid onderhoudt contacten met de 
gemeente. Ook organiseert hij eventuele 
evenementen in  zijn of haar woonplaats.   

 
 

van een hapje en een drankje. Het duurt 
tot circa 13.00 uur. 

Coronaregels 
De coronaregels voor de bioscopen 
worden in acht genomen. 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen (noem het aantal 1 of 2 personen)  
naar info@veteranen-lopikerwaard.nl of 
bel met 06-23408418. Bij binnenkomst in 
het theater ontvangt u dan uw plaats-
bewijs. 

Vóór en na de voorstelling is er een 
kraampje van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard, waar u (als u het nog niet 
hebt) het boekje “Verhalen van vetera-
nen uit de Lopikerwaard” in ontvangst 
kunt nemen. 

 

Het bestuurslid voor Lopik, Sjors van 
Beek, heeft aangegeven na 5 jaar zijn 
functie te willen neerleggen. Welke 
veteraan uit Lopik komt het bestuur 
versterken? 

Meer informatie bij Sjors van Beek, 
sjorsvanbeek90@hotmail.com of 
06-53797636.

Met de veteranen naar de film 
“De Slag om de Schelde” op 10 juli a.s. 
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Beëdiging in Woerden 

Op 9 september vindt op het Kerkplein in 
Woerden de beëdiging plaats van nieuwe 
militairen van het regiment Bevoorra- 
 

Minister  van  Defensie  in 
Oudewater 

Op woensdag 21 april kwam demissio-
nair minister van Defensie Ank Bijleveld 
naar Oudewater. Samen met burge-
meester Danny de Vries ontving zij uit 
handen van Bert Jansen, voorzitter van 
de Stichting Veteranen Lopikerwaard, 
het boekje “Verhalen van veteranen uit 
de Lopikerwaard”. 

Het bezoek van minister Bijleveld was op 
uitnodiging van de burgemeester van 
Oudewater, Danny de Vries. Burge-
meester De Vries vertelde dat hij bij zijn 
aantreden in Oudewater door veteraan 
Ronald Gabriels was meegenomen naar 
het herdenkingsmonument aan de 
Waardse Dijk. Daar was hij onder de 
indruk geraakt van wat veteranen voor 
onze vrede en vrijheid betekenen. 

De uitreiking van het boekje vond 
daarom ook plaats bij het herdenkings-
monument. Voorzitter Bert Jansen over-
handigde, onder toeziend oog van de 
verzamelde pers, het boekje aan minister 
Bijleveld en aan burgemeester De Vries. 
Hij benadrukte de noodzaak om het 
belang vrede en vrijheid ook aan de 
 

dings- en Transporttroepen. De veter-
anen uit de Lopikerwaard zijn als speciale 
gast hierbij uitgenodigd. Voor meer info 
zie de bijgevoegde uitnodigingsbrief. 
Aanmelden vóór 1 augustus! 

 
jongere generatie door te geven. Daar-
voor dient dit boekje en de gastlessen 
veteraan-in-de-klas. 

Minister Bijleveld vertelde dat ze erg 
betrokken is bij veteranen en hoe 
belangrijk ze het vindt dat er ook op 
lokaal niveau aandacht voor veteranen 
is. Om die reden probeert ze geregeld 
veteranenactiviteiten in het land bij te 
wonen. 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. 
 

Anjerconcert uitgesteld 

Het Anjerconcert, dat gepland stond voor 
4 juni 2021, is uitgesteld naar 3 juni 
2022. Dan komt de Marinierskapel ons 
een mooie voorstelling aanbieden. Het 
Anjerconcert wordt gegeven in het Fulco-
theater in IJsselstein. 
 

Veteranen met een verhaal 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
heeft in april het boek Verhalen van 
veteranen uit de Lopikerwaard uitge-
bracht. 

In dit boek vertellen negentien vete-
ranen uit Woerden, IJsselstein, Mont-
foort, Oudewater en Lopik hun verhaal. 
Verhalen uit Nederlands-Indië, 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. 

Nationale 
Taptoe 2021 
gaat door 

Samen met Defensie 
en het Nederlands 
Veteraneninstituut 
wil de Nationale 
Taptoe na deze 
moeilijke tijd met 
Covid-19 de veteranen weer de moge-
lijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. 
De Nationale Taptoe organiseert twee 
veteranendagen met lunchontvangst en 
Taptoe show. De twee veteranenont-
vangsten zijn op maandag 23 augustus 
en dinsdag 24 augustus 2021. Helaas 
kunnen er elke dag maar 1200 veteranen 
komen. Alles vind plaats bij het Nationaal 
Militair Museum (Soesterberg) in de 
buitenlucht, de lunch onder de overkap-
ping en de show vanaf overdekte tribu-
nes. Om er zeker van te zijn dat u tijdens 
de ontvangst die (oud) collega’s treft, die 
u weer graag wilt ontmoeten, is het van 
belang dat u, voordat u tickets bestelt, 
de gewenste datum met hen afstemt. 
Verdere informatie en tickets bestellen 
op de website www.nationaletaptoe.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Meerderen van hen dragen nog dagelijks 
de sporen met zich mee. 

Alle bij ons bekende veteranen in de 
Lopikerwaard hebben een coupon thuis-
gestuurd gekregen, waarmee het boekje 
gratis kan worden opgehaald bij een 
lokale boekhandel. 

Geen coupon ontvangen, of bent u hem 
kwijtgeraakt? Neem met ons contact op: 
info@veteranen-lopikerwaard.nl. U kunt 
het boek ook ophalen bij de speciale  
filmvoorstelling “De Slag om de Schelde”. 

Nederland viert Veteranendag 2021 thuis voor de buis. 

Live tv-uitzending op 26 juni, 12.35 uur, vanuit Den Haag, op NPO2. 

Omroep MAX besteedt in het programma “Ode aan onze Veteranen” 

aandacht aan vijf veteranen waaronder één uit de Lopikerwaard. 

(Zondag 4 juli om 18.10 uur op NPO 1.)   www.veteranendag.nl 
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Secretariaat: 

Ladogameer 33 

3446 JA Woerden 

 

e-mail: 

 info@veteranen-lopikerwaard.nl 

 

Bankrekening: 

NL38 RABO 0317 8074 55 

t.n.v. St. Veteranen Lopikerwaard 

 

 

Contactpersoon: 

… 

… 

… 

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, nummer 68492596 

 

 

 
 

 

 

       UITNODIGING 
 
 
 
 

Beste Veteranen uit de Lopikerwaard, 

Onder auspiciën van de Regimentscommandant van het Regiment Bevoorradings- 

en Transporttroepen, Luitenant-kolonel  Henk Plenk en de Regiments-Adjudant 

Adjudant Hans Berkers en met medewerking van de gemeente Woerden zal op 9 

september 2021 een officiële beëdiging plaatsvinden op het Kerkplein te 

Woerden.  

Circa 40 militairen zullen voor het front der troepen en het aanwezige publiek, de 

eed of belofte afleggen op het vaandel van het Regiment Bevoorradings- en 

Transporttroepen. 

Mede namens het Regiment B&T en de Burgemeester van de gemeente Woerden, 

de heer Victor Molkenboer, nodigt het Bestuur van de Stichting Veteranen 

Lopikerwaard u uit om als onze speciale gast aanwezig te zijn bij deze ceremonie. 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

13.00 uur Ontvangst in Restaurant Plein 7, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden  

14.00 uur Aanvang beëdigingsceremonie op het Kerkplein te Woerden 

15.00 uur Einde ceremonie en aansluitend een receptie met een hapje en 

                             een drankje,  

                             locatie: restaurant Plein 7 

16.30 uur Einde programma 

 

Voor het verloop van de plechtigheid is het van belang te weten hoeveel 

veteranen gebruik willen maken van onze uitnodiging , dit in verband met de 

aankopen die gedaan moeten worden voor de ontvangst, de receptie na afloop en 

het aantal stoelen, dat speciaal nodig is voor de veteranen. 

Om reactietijd te hebben om alles te realiseren is het van belang , dat u ons 

uiterlijk op 1 augustus 2021 laat weten of u van onze uitnodiging om bij de 

beëdigingsceremonie aanwezig te willen zijn gebruik wilt maken.   



 
 
 

 

 

Inschrijving voor deelname dient te geschieden d.m.v. het sturen van een mail 
naar de Secretaris van de Stichting  Veteranen Lopikerwaard, de heer Raymond 
Hiltrop, onder vermelding van het onderwerp “Beëdiging 09.09.21”. 
Graag zouden wij ook van u willen weten of er vervoer geregeld moet worden om 
de ceremonie bij te kunnen wonen.  
 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Veteranen Lopikerwaard 

Secretaris 

 

R. Hiltrop 

E-mail: raymond.hiltrop@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

 


