
 

 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 

Begin 2017 is de Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) 
opgericht door en voor de veteranen in de regio Lopiker-
waard. Tot de Lopikerwaard behoren de gemeentes 
IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. 

Wie is veteraan?  

Iedere militair, gewezen mili-
tair, of gewezen dienstplich-
tige, van de Nederlandse 
krijgsmacht, die heeft ge-
diend onder oorlogsomstan-
digheden dan wel heeft deel-

genomen aan een vredes-
missie is veteraan. Er zijn in 
Nederland ruim 105.000 
veteranen. 
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Doelstelling Stichting Veteranen Lopikerwaard 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft de volgende 
doelen: 

a. het bewerkstelligen van maatschappelijke waardering voor 
de positie van de veteranen; 

b. het bevorderen van onderling contact tussen veteranen;  
c. het adviseren van de gemeentes in de Lopikerwaard ten 

aanzien van de uitvoering van de Veteranenwet 2012;  
d. het creëren van bewustwording van veteranenproble-

matiek en bekendheid met het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV), het VeteranenPlatform (VP) en het 
Nederlandse Veteranen Instituut (VI) bij lokale hulp- en 
zorgverleners. 

Verslag over het jaar 2021 

Coronacrisis 

In 2021 heerste de coronacrisis voor het tweede jaar, en 
werden veel activiteiten van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard waar veteranen fysiek bij elkaar komen 
geannuleerd, niet in de laatste plaats omdat veel veteranen 
door hun leeftijd in de risicogroep van het coronavirus zitten. 
Toch slaagden we erin een aantal activiteiten doorgang te 
laten vinden. 

Activiteiten 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft in 2021 de 
volgende activiteiten ondernomen: 

8-4-2021 Presentatie van het boekje “Verhalen van 
veteranen uit de Lopikerwaard”; uitreiking aan 
commissaris van de 
Koning in de provincie 
Utrecht, mr. J.H. Oosters 
en aan de Inspecteur der 
Veteranen, luitenant-
generaal der mariniers 
F.V. van Sprang.  

12-4-2021  Uitreiking boekje aan burgemeester van 
Woerden, Victor Molkenboer, bij basisschool De 
Wegwijzer 

14-4-2021 In IJsselstein uitreiking van het boekje aan 
burgemeester Patrick van Domburg. 



 

16-4-2021 In Lopik uitreiking van het boekje aan 
burgemeester Laurens de Graaf. 

 

19-4-2021 In Montfoort uitreiking van het boekje aan 
burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong. 

21-4-2021 In Oudewater uitreiking van het boekje aan 
burgemeester Danny de Vries. De uitreiking in 
Oudewater op 21 april 2021 werd gecombineerd 
met het aanbieden van het boekje aan Minister 
van Defensie Ank Bijleveld die speciaal daarvoor 
naar Oudewater gekomen was. 

1-5-2021 Interview bij Radio Midland FM. 

April/mei 22x veteraan-in-de-klas gastlessen verzorgd in 
Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Woerden en 
Lopik. Op totaal 51 basisscholen zijn in groep 8 
zo’n 1.500 boekjes uitgedeeld. 

4-5-2021 Deelname Dodenherdenking; Kranslegging bij 
Dodenherdenking in Woerden, IJsselstein, 
Lopik, Montfoort, Linschoten en Oudewater. 

26-6-2021 Ter gelegenheid van de Nederlandse Veterandag 
is op de stadhuizen van Oudewater, Montfoort, 
Woerden en IJsselstein de veteranenvlag 
gehesen. 

10-7-2021 Speciale filmvoorstelling “De Slag om de 
Schelde” voor veteranen in AnnexCinema, 
Woerden (zie hieronder). 

15-8-2021 Kranslegging samen met Bond van 
Wapenbroeders bij herdenking einde WO II in 
Woerden 

25-9-2021 Veteranen Ontmoetingsborrel, Montfoort, café 
De Plaats 

8-12-2021 Kerstkaart verstuurd aan alle veteranen. 

“De Slag om de Schelde” 

Het hoogtepunt van de (door de coronacrisis) beperkte 
activiteiten van de SVL was de filmvoorstelling van De Slag om 
De Schelde. Tegen de achtergrond van deze episode in de 
Tweede Wereldoorlog, waarbij meer dan 10.000 personen het 
leven lieten, kruisen de wegen elkaar van een Nederlandse 
jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse 
gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken 
Zeeuws meisje.  



 

Met een deelnemersaantal van ruim 100 was deze 
filmvoorstelling het best bezochte evenement van de SVL in 
2021. 

 

Communicatie 

In 2021 zijn twee (papieren) 
nieuwsbrieven en één ansicht-
kaart verschenen die via de 
gemeenten aan alle veteranen 
in de regio zijn verstuurd. De 
gemeenten verkrijgen hier-
voor adressen van het 
Veteraneninstituut. Die 
adressen mogen echter niet 
worden doorgegeven aan 
lokale (veteranen) stichtin-
gen of verenigingen. 

Daarnaast heeft de Stichting Veteranen Lopikerwaard negen 
digitale nieuwsbrieven per e-mail verstuurd. Inmiddels hebben 
zich bijna 300 veteranen en andere belangstellenden op deze 
nieuwsbrief geabonneerd. Via de nieuwsbrieven is onder 
andere geattendeerd op de uitreiking van het vetera-
nenboekje en van de televisie-uitzendingen van de Neder-
landse Veteranendag.  

Tenslotte onderhoudt de stichting een website:  
www.veteranen-lopikerwaard.nl. 

Bestuur 

Gedurende het jaar 2021 bestond het bestuur uit: 

Bert Jansen, voorzitter 
Jorn Bleijs, penningmeester (Oudewater) 
Rinus van den Dungen, bestuurslid (Woerden) 

(tot eind april) 
Raymond Hiltrop, secretaris (Woerden) (vanaf mei) 
Gaston Planque, bestuurslid (Montfoort) 
John van Houten, bestuurslid (IJsselstein) 

(tot eind juni) 
Marcel Sijbrandij, bestuurslid (IJsselstein) (vanaf juli) 
Sjors van Beek, bestuurslid (Lopik) 

(tot eind december) 
 

Het bestuur is in gesprek met een kandidaat-bestuurslid om 
Sjors van Beek te vervangen. Voor de beide andere 

http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/


 

bestuursleden die in 2021 vertrokken, zijn nieuwe 
bestuursleden aangetrokken (zie hierboven). 

Het bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd, waarvan negen 
keer digitaal. 

Financiën 

Het boekjaar van de Stichting Veteranen Lopikerwaard liep 
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard ontvangt subsidies van 
alle vijf gemeenten Woerden, IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater en Lopik.  

Naast de gemeentelijke subsidies heeft de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard in het boekjaar 2021 een bedrag van € 2.080 
aan particuliere giften en donaties en giften van bedrijven en 
fondsen ontvangen. Voor het boekje “Verhalen van veteranen 
in de Lopikerwaard” is daarnaast € 1.180 aan donaties 
ontvangen; de losse verkoop van het boekje bracht nog eens 
ruim € 1.400 op. 

Voor verdere details omtrent de financiën wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2021 en de balans per 31 december 
2021. 
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