5 mei 2022

Veteranenborrel deze keer in Montfoort
Op zaterdag 14 mei van 16.00-18.00 uur
organiseert de Stichting Veteranen
Lopikerwaard weer haar traditionele
Veteranen ontmoetingsborrel. Deze keer
biedt café De Plaats aan de Plaats 2 in
Montfoort onderdak aan deze tweemaandelijks ontmoetingsborrel voor de
Veteranen uit de Lopikerwaard.

Woerden

De Veteranenborrel is een sociaal gebeuren
waarin de ontmoeting centraal staat.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben
veteranen elkaar veel te vertellen over hun
ervaringen tijdens hun missies of over
huidige ontwikkelingen. We hopen velen
van u bij deze borrel 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.

De Veteranen ontmoetingsborrel is ook
toegankelijk voor niet-veteranen die geinteresseerd zijn. Wilt u gewoon eens
kennismaken met een veteraan en bent u
geïnteresseerd in zijn of haar verhaal, dan
bent ook u van harte uitgenodigd.
We hopen op 14 mei weer veel veteranen
en belangstellenden in Café De Plaats te
mogen ontmoeten.

Bestel nu kaarten voor Anjerconcert
De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op vrijdag 3 juni om 20.00 uur het
Veteranen Anjerconcert 2022. Het concert
wordt verzorgd door het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht. Locatie: Fulcotheater in IJsselstein.

Woerden

De dagen worden langer, de bbq gaat aan.
Terrassen stromen vol en we gaan lekker
naar zee. Het is weer zomer, de zon heeft
corona verdrongen en we zoeken elkaar
weer gezellig op! Het Orkest Koninklijke
Luchtmacht toert als vanouds weer door

het land met een fris zomerconcert,
toepasselijk getiteld ‘a Summer Road Trip’.
Wij komen naar u toe met een programma
wat de zomersfeer compleet maakt! Het
orkest onder leiding van chef-dirigent
majoor Patrick Curfs wordt versterkt door
geweldige vocale gastsolisten.
Reserveer nu uw gratis kaarten (maximaal
twee per veteraan) via het volgende e-mail
adres: info@veteranen-lopikerwaard.nl.
Voor niet-veteranen bedraagt de toegangsprijs € 10,--.

