17 juni 2022

Uitnodiging: Opening Anjerperkje Oudewater
Zaterdag 25 juni vieren we de Nederlandse
Veteranendag. Hét moment voor de
Nederlandse
samenleving
om haar
waardering te tonen voor de veteranen, die
zich lang geleden of heel recent, tijdens een
vredesmissie of in oorlogsomstandigheden
hebben ingezet voor vrede en veiligheid.

Woerden

Ook Oudewater wil haar erkenning voor de
veteranen laten zien. Daarom heeft de
gemeente een zogenaamd Anjerperkje
laten aanleggen. Op de Nederlandse
Veteranendag zal burgemeester Danny de
Vries dit Anjerperkje openen. Alle
Oudewaterse veteranen zijn daarbij van
harte uitgenodigd.

De locatie van het Anjerperkje is de
rotonde Oude Singel/J.J. Vierbergenweg in
Oudewater. De burgemeester nodigt ons
uit op zaterdag 25 juni om 10.00 uur hier
aanwezig te zijn voor de opening van het
perkje.
Na de opening zullen we naar het Stadhuis
aan de Visbrug gaan voor een kopje koffie
of iets anders. De burgemeester heeft in
zijn uitnodiging geschreven daar nog een
andere verrassing voor de veteranen te
hebben. Hij hoopt dan ook wat beter met
alle veteranen kennis te kunnen maken en
hij kijkt ernaar uit om met de veteranen te
spreken over hun uitzending/missie en hun
ervaringen.

Eerste IJsselsteinse Veteranendag
Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard
Woerden
en de Stichting Veteranen IJsselstein is het
initiatief genomen om in IJsselstein te
komen tot een Anjerperk. Dit initiatief is
door de gemeente IJsselstein enthousiast
omarmd.
Het Anjerperk is een blijk van waardering
en respect voor onze veteranen. In
Nederland worden steeds meer Anjerperkjes geopend. Door de opening van het
Anjerperk in IJsselstein sluit de gemeente
IJsselstein zich daar bij aan.
Op 2 juli om 13.30 uur zal burgemeester
van Domburg het Anjerperk in IJsselstein
officieel openen. Het Anjerperk is aangelegd in het Kasteelpark bij de Boom van
de Vrijheid.
Daarnaast organiseren de Stichting
Veteranen IJsselstein en Stichting Veteranen Lopikerwaard op 2 juli de eerste
IJsselsteinse Veteranendag. De Veteranendag begint met het openen van het

Anjerperk om 13.30 uur. Daarna zal er een
presentatie plaatsvinden van de Historische
Kring IJsselstein over IJsselstein in de
Tweede Wereldoorlog. Verder is er de kans
Veteranen te ontmoeten. Tijdens de
Veteranendag zijn er verschillende oude
legervoertuigen te bewonderen. De
Veteranendag zal rond 1700 uur voorbij
zijn.
We hopen bij de eerste IJsselsteinse
Veteranendag vele veteranen en geïnteresseerde IJsselsteiners te ontmoeten.

