NIEUWSBRIEF
Beste veteranen uit
de Lopikerwaard,
Dit had een heel
positieve
nieuwsbrief moeten worden. Want eindelijk
lijkt het erop dat we uit de coronacrisis
vandaan kunnen krabbelen: de winkels
en de horeca zijn weer open, en de
meeste coronamaatregelen zijn ingetrokken. Een goed moment om de contacten
tussen de verschillende veteranen uit de
Lopikerwaard weer eens aan te halen.
Maar ondertussen heeft Rusland een
laffe inval gedaan in Oekraïne en is de
oorlog tussen beide landen in alle hevigheid losgebarsten. Terwijl we nog niet zo
lang geleden vierden dat er al 75 jaar
vrede was in Nederland, in heel Europa,
wordt nu aan de rand van Europa de
vrijheid, vrede en de democratie
bedreigd, waar we ons al die jaren voor
hebben hardgemaakt.
Op TV en op internet zien we de beelden
van de strijd, de slachtoffers, de verwoesting van een land met een groot
aantal slachtoffers ook onder de burgerbevolking en grote schade aan civiele
infrastructuur, gebouwen waaronder
ziekenhuizen. Dat doet iets met ons – we
weten wat het is om ingezet te worden
voor vrede en veiligheid, ook al is de
intensiteit van de strijd veel heviger dan
de meesten van ons ooit hebben
meegemaakt. Het jeukt; je zou iets willen
doen om Oekraïne ook militair te helpen.
Maar tegelijk wordt er politiek (terecht)
voor gekozen om de NAVO buiten de
oorlog te houden om het risico op een
escalatie naar een Derde Wereldoorlog
zo klein mogelijk te houden.

alles over lezen. We hopen velen van u
bij deze activiteiten te ontmoeten en we
denken dat het ook een mooie gelegenheid is om met elkaar te spreken over
de oorlog in Oekraïne en de gedachten
en herinneringen die dat bij ons oproept.
Voor nu wens ik u veel leesplezier met
deze nieuwsbrief.
Bert Jansen, voorzitter

Veteranenlezing over
Joint Strike Fighter (F-35)
Na een lange periode van afwezigheid en
lock-down is de veteranenborrel weer
terug. En deze keer met een lezing over
een interessant onderwerp: de Joint
Strike Fighter (JSF), ook bekend als de F35. Deze lezing wordt verzorgd door
kolonel André aan Nispen van de
luchtmacht. Kolonel van Nispen is de
projectleider voor de aankoop van de
Nederlandse F-35’s. Deze ontmoetingsborrel en veteranenlezing wordt gehouden op zaterdag 26 maart 2022, van
16.00-18.00 uur in het Stadshotel Van
Rossum, Meulmansweg 33M, Woerden.

nr. 10, maart 2022
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.

We zullen het ritme om iedere twee
maanden een veteranenontmoetingsborrel te houden weer oppakken: de
borrel hierna vindt plaats op 14 mei 2022
in Montfoort.

Onder deze schaduw is de Stichting
Veteranen Lopikerwaard druk bezig
geweest om weer een aantal (leuke)
activiteiten te organiseren: een lezing
over de Joint Strike Fighter (F-35),
ontmoetingsborrels, het Anjerconcert en
een battlefield tour over de Slag om de
Schelde. In deze nieuwsbrief kunt u er
Stichting Veteranen Lopikerwaard

: info@veteranen-lopikerwaard.nl

: www.veteranen-lopikerwaard.nl

Battlefield Tour “De slag om de Schelde”

650 jaar Woerden stad Concert voor veteranen
In 1372 kreeg Woerden stadsrechten.
Dat is dit jaar 650 jaar geleden. Het
kroonjaar gaat op de precieze dag dat dit
gebeurde, 12 maart, van start, en er
zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. Speciaal voor veteranen vindt op
zaterdag 23 april om 19.30 uur in de
Bonaventurakerk te Woerden een
concert plaats van Harmonie De
Vriendschap samen met het Luchtmacht
Mannenkoor. Entree is geheel gratis.
Veteranen worden hier in het bijzonder
voor uitgenodigd.

Op 10 juli 2021 hebben wij speciaal voor
de veteranen in de Lopikerwaard in
samenwerking met de Woerdense
bioscoop Annex Cinema de film de Slag
om de Schelde vertoond. Ruim 100
mensen hebben van onze uitnodiging
gebruik gemaakt om deze indrukwekkende film gezamenlijk te bekijken.
Nu wordt het tijd voor een vervolg. Zoals
al in onze Nieuwsbrief gemeld, organiseert de Stichting Veteranen Lopikerwaard op 1 oktober aanstaande een
Battlefield Tour naar de Scheldedam, de
plek waar de Slag om de Schelde heeft
plaats gevonden. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
De Tour wordt gemaakt per touringcar
en er is in iedere Lopikerwaard gemeente
een opstapplaats. Alles wordt voor u
verzorgd: bij aankomst staat er een
kopje koffie klaar en 's middags kunt u
gebruik maken van een lunch. De kosten

Lopikerwaardgemeenten
leggen Anjerperkjes aan
In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan
Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een
speciaal Witte Anjer perkje dat bloeit in
de dagen en weken voorafgaand aan
Veteranendag. De Witte Anjer staat
symbool voor de waardering voor
veteranen.

Boek over oude legerauto’s
(WO II) met korting

De Stichting Veteranen Lopikerwaard is
in gesprek met de vijf gemeentes en met
lokale veteranen om deze Anjerperkjes
vorm te geven. De bedoeling is dat de
perkjes op of rond Veteranendag 2022
onthuld worden.

Lucas Beaujon heeft een bijzondere
hobby. Vanaf zijn 12e is hij geïnteresseerd in militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog. Vele van deze zijn
na de oorlog omgebouwd voor civiel
gebruik. Lucas heeft ontzaglijk veel van
deze
legerauto’s opgespoord en
gefotografeerd. Van deze foto- en documentatiecollectie heeft hij een boek
samengesteld (520 pagina’s, meer dan
2000 foto’s).
Speciaal voor veteranen uit de
Lopikerwaard is het boek verkrijgbaar
met € 10 korting. De prijs wordt dan € 60
(ophalen) of € 65 (verzenden).
Meer informatie/bestellen: tel. 0348561332 of kijk op www.veteranenlopikerwaard.nl/nieuws/legerautos/

voor deze interessante en geheel
verzorgde dag bedragen € 10 per
persoon.
Er is nog veel onzeker: oktober is nog ver
weg en we weten niet hoe het zit met de
coronamaatregelen tegen die tijd. Toch
wil het bestuur van de SVL u de
mogelijkheid bieden tot voorinschrijving,
zodat we u gericht kunnen informeren
over de opstapplaatsen, tijdstippen en
het uiteindelijke programma. Wij
verwachten dat het aantal plaatsen
beperkt zal zijn tot ongeveer 50.
U kunt zich alvast (uiteraard onder
voorbehoud) aanmelden via
raymond.hiltrop@veteranen-lopikerwaard.nl.
Vermeld daarbij:
 uw naam
 emailadres
 telefoonnummer
 wel of niet met een partner.

Luchtmachtorkest geeft Anjerconcert in IJsselstein
De Stichting Veteranen Lopikerwaard
organiseert op vrijdag 3 juni het
Veteranen Anjerconcert 2022. Dit doet
de stichting in samenwerking met het
Fulcotheater in IJsselstein en het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht. Het

Monument voor WOIIvliegers in Montfoort
In 1943 stortten in Montfoort twee
Britse Stirling bommenwerpers neer.
Daarbij kwamen veertien bemanningsleden om het leven. Het is er nooit van
gekomen om voor deze jonge helden een
gedenkteken neer te zetten.
In nauwe samenwerking met de gehele
Montfoortse bevolking wil het Comité
Memorials Montfoort deze ereschuld
alsnog inlossen door twee gedenktekens
te realiseren vlakbij de crash sites op
Blokland en de Mastwijkerdijk. Een
eerbetoon voor de 13 Britten en 1
Canadees die nooit meer thuis kwamen.
De twee Memorials worden een eerbetoon van de Montfoortse bevolking
richting de bemanning en hun nabestaanden én om voorbijgangers te
herinneren dat op die plaatsen jonge
mensen stierven in hun strijd voor onze

orkest brengt tijdens deze avond een
gevarieerd programma ten gehore met
de titel “Meet the Orchestra”.

neemt het orkest u mee in haar wereld!
En dat in het jaar waarin het orkest 70
jaar bestaat. Dit wordt een feestje!

Het Orkest Koninklijke Luchtmacht biedt
u met deze voorstelling een kijkje achter
de schermen! Was u altijd al benieuwd
wat dit orkest allemaal doet? Hoe kom je
er eigenlijk bij en (hoe) word je daarna
ook nog een militair? Welke instrumenten maken allemaal deel uit van dit
orkest? Het orkest laat zich muzikaal van
haar beste kant zien: diverse bezettingen, topklasse arrangementen, muzikale
hoogstandjes, solisten uit het eigen
orkest en natuurlijk – dat hoort zeker ook
bij het orkest – onze geweldige vocalist,
Martin van der Starre! Onder leiding van
chef-dirigent majoor Patrick Curfs

Het concert wordt gehouden in het
Fulcotheater in IJsselstein en begint om
20.00 uur. Veteranen uit de Montfoort,
Lopik, Oudewater, IJsselstein en
Woerden, hebben op vertoon hun
veteranenpas vrij toegang voor maximaal
twee personen. Er is een maximum aan
het aantal gratis kaartjes dus wees er
snel bij. De kaartjes dient u wel van
tevoren te reserveren om teleurstelling
te voorkomen.

vrijheid. De onthulling staat gepland voor
29 juni 2022.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard
ondersteunt dit initiatief.
Meer info op: memorials-montfoort.nl.

Bent u geïnteresseerd dit mooie concert
bij te wonen, reserveer dan uw gratis
kaarten (maximaal twee per veteraan)
via het volgende e-mail adres:
info@veteranen-lopikerwaard.nl.
Het concert is ook toegankelijk voor nietveteranen. Zij kunnen voor € 10,00 een
kaartje aanschaffen. Deze kaarten zijn af
te halen bij de kassa van het Fulcotheater, Overtoom 1 te IJsselstein of
telefonisch te bestellen via 030-6884230.

Veteraan-in-de-klas in alle Lopikerwaard
gemeenten

Ook dit jaar verzorgt de Stichting
Veteranen Lopikerwaard weer gastlessen
veteraan-in-de-klas op de basisscholen in
Oudewater, Woerden, Montfoort, IJsselstein en Lopik. De lessen worden
gegeven in aanloop naar 4 en 5 mei.
Op 22 februari vonden de eerste
gastlessen plaats in twee groepen 7/8
van basisschool Klavertje 4 in Oudewater. Ik had een presentatie voorbereid
over vrijheid, de Verenigde Naties, over
de Koninklijke marine en over verschillende vredesmissies sinds de
Tweede Wereldoorlog, met bijzondere
aandacht voor de Golfoorlog waar ikzelf
aan heb deelgenomen.
Maar door de actualiteit kwamen er ook
diverse andere onderwerpen aan bod: de
inval van Rusland in Oekraïne, het
rapport over het extreem geweld in
Nederlands-Indië, de rechtszaak van de
burgerslachtoffers in Hawija tegen Nederland. Eén van de leerlingen kwam uit
Syrië, waardoor ook de oorlog daar ter
sprake kwam. Het waren twee leuke
lessen met zeer geïnteresseerde kinderen die heel veel te vragen hadden!

4 mei herdenking
Ook dit jaar zal op 4 mei bij de
dodenherdenking in de vijf
gemeenten van de Lopikerwaard weer namens alle
veteranen een krans gelegd
worden door de Stichting
Veteranen Lopikerwaard.

Volg Stichting Veteranen
Lopikerwaard nu ook via Facebook!
Blijf op de hoogte van de
ontwikkelingen en
activiteiten van de
Stichting Veteranen
Lopikerwaard en wordt
vriend via:
www.facebook.com/Veteranen.Lopikerwaard

Hiermee herdenken we alle
militairen en burgers die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter wereld
zijn omgekomen of vermoord sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

AGENDA
26 mrt 2022: Veteranen Ontmoetingsborrel
Woerden met lezing F-35
23 april 2022: 650 jaar Woerden stad; concert
Harmonie De Vriendschap met het
Luchtmachtmannenkoor
4 mei 2022: Dodenherdenking
14 mei 2022: Veteranen Ontmoetingsborrel
Montfoort
3 juni 2022: Anjerconcert IJsselstein
29 juni 2022: Onthulling monument Montfoort
1 okt 2022: Battlefield tour Slag om de Schelde

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u
een uitnodiging van uw burgemeester
aan om hierbij aanwezig te zijn. In deze
brief vindt u ook de verdere details.

Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk,
de slachtoffers en de Oekraïense militairen
die hun land verdedigen. Laten we hopen op
een spoedige vrede!

