NIEUWSBRIEF
Beste veteranen uit
de Lopikerwaard,
De coronamaatregelen zijn ingetrokken,
Nederland leeft op
deze zomer. Maar
een nieuwe golf wordt niet uitgesloten.
Laten we voorzichtig zijn en alert blijven.

AGENDA
17 sept 2022: Veteranen Ontmoetingsborrel
Lopik
1 okt 2022: Battlefield tour
Slag om de Schelde
26 nov 2022: Veteranen Ontmoetingsborrel
IJsselstein

Ondertussen neemt de oorlog tussen
Rusland en Oekraïne in alle hevigheid
toe. Miljoenen mensen zijn op de vlucht.
Dagelijks zien wij op TV de slachtoffers
en vluchtende mensen, in mensonterende toestanden. Oorlog in Europa na 75
jaar vrede, wie had dat ooit nog voor
mogelijk gehouden?
Bijna 30 jaar na de val van Srebrenica
heeft premier Rutte namens de Nederlandse regering excuses en eerherstel
aangeboden aan de mannen en vrouwen
van Dutchbat III die in Srebrenica de
veiligheid moesten verdedigen. Eerherstel en excuses waar de mensen in
mijn ogen recht op hebben.
Ook nu weer is de Stichting Veteranen
Lopikerwaard er in geslaagd om leuke
dingen voor u te organiseren. In maart
de veteranenborrel met een presentatie
over de F-35 en onlangs nog het Anjerconcert met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Ook bezoeken veteranen basisscholen om de kinderen van de
groepen 8 te vertellen over hun missies.
Op 1 oktober gaan we met een groep
veteranen met de bus naar Zeeland waar
de slag om de Schelde heeft plaatsgevonden. Verder in deze nieuwsbrief leest u
daar meer over en wat u moet doen om
aan deze Battlefield Tour deel te kunnen
nemen, het is een echte aanrader!
En in september hebben we weer onze
Veteranenborrel, deze keer zijn we te
gast in Lopik, in buurthuis de Uitweg. Wij
hopen u te mogen ontmoeten op onze
activiteiten. Voor nu wens ik u veel
leesplezier en een fijne zomer.
Bert Jansen, voorzitter
Stichting Veteranen Lopikerwaard

De Slag om de Schelde begon op 1
november 1944 met de landingen van
Britse, Noorse en Belgische commando’s
op de Walcherse kust bij Westkapelle. Na
een week van hevige gevechten eindigde
operatie Infatuate II op 8 november met
de capitulatie van de laatste Duitse
troepen bij Vrouwenpolder.
Vorig jaar hebben wij speciaal voor de
veteranen in samenwerking met Annex
Cinema in Woerden de film de Slag om
de Schelde vertoond. Nu organiseert de
Stichting Veteranen Lopikerwaard op
zaterdag 1 oktober aanstaande een
Battlefield Tour naar de Scheldedam, de
plaats waar de Slag om de Schelde heeft
plaatsgevonden.
De tour wordt gemaakt per touringcar
met opstapplaatsen in de Lopikerwaard.
Bij aankomst staat een kopje koffie voor
u klaar en ook de lunch wordt verzorgd.
Het programma bestaat uit een uitgebreid bezoek met rondleiding aan het
Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp inclusief een geheel verzorgde
lunch. Ook zullen we een krans leggen.
: info@veteranen-lopikerwaard.nl
: www.veteranen-lopikerwaard.nl
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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, 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 en op
facebook.

Het programma met opstapschema (dit
kan nog iets wijzigen) is als volgt:
Tussen 8.00 en 9.00 uur wordt u opgehaald op één van de opstapplaatsen:
 Woerden, station Noordzijde (stadzijde)
 Montfoort, halte Kasteelplein
 Benschop, halte Dorp
 Lopik, gemeentehuis
 Schoonhoven, halte Noord
11.00 uur: Aankomst Nieuwdorp
Om 17.00 wordt de terugreis aanvaard.
Aanmelden
Na aanmelding krijg u een bevestiging
met het definitieve programma en de
exacte informatie over de opstapplaatsen en verdere info. De eigen bijdrage
voor deze interessante en geheel verzorgde dag bedraagt € 10 per persoon.
Het aantal beschikbare plaatsen is 50.
U kunt zich via e-mail aanmelden bij:
raymond.hiltrop@veteranen-lopikerwaard.nl

Vermeld daarbij:
 uw naam
 telefoonnummer
 opstapplaats
 wel of niet met partner/introducée.
www.facebook.com/Veteranen.Lopikerwaard

Anjerconcert
Op vrijdag 3 juni heeft het Orkest
Koninklijke Luchtmacht een fantastische
show ten gehore gebracht tijdens het
tweejaarlijkse Anjerconcert. Het thema
was 'a Summer Road Trip'. De avond
stond vol met heerlijk swingende muziek
die het onmogelijk maakte om stil in je
stoel te blijven zitten. De zomerse sferen
waren goed voelbaar met een orkest
waar de energie en het plezier vanaf
spatte.

Memorials WO-2 Montfoort
Op woensdag 29 juni 2022 zijn in
Montfoort op het Blokland en de
Mastwijkerdijk twee monumenten onthuld voor de omgekomen bemanningen
van twee Engelse Stirling bommenwerpers die op 29 juni en 4 februari 1943
op deze locaties neerstortten. De
monumenten werden onthuld, in bijzijn
van o.a. enkele nabestaanden van de
bemanningen en verschillende hoogwaardigheidsbekleders.
Namens alle veteranen uit de Lopikerwaard hebben veteranen Jeroen Heuts
en Frits Rosner een krans gelegd.

Ontmoetingsborrel Lopik
Op zaterdag 17 september organiseert
de Stichting Veteranen Lopikerwaard
weer de ontmoetingsborrel. Deze keer in
het buurthuis Uitweg, Uitweg 6 in
Lopikerkapel. Zoals gebruikelijk begint
het om 16.00 uur. We hopen velen van u
te mogen ontmoeten!

Lopikerwaardgemeenten leggen
Anjerperkjes aan
In Oudewater en in IJsselstein zijn
onder ruime belangstelling van
lokale veteranen Witte Anjerperkjes onthuld. De primeur was
voor Oudewater op 25 juni.
Burgemeester Danny de Vries
verzorgde de opening. Een week
later was IJsselstein aan de beurt.
Hier werd de opening verricht
door burgemeester Patrick van
Domburg en gecombineerd met de eerste
IJsselsteinse Veteranendag, die door de
Stichting Veteranen
IJsselstein
en
de
Stichting Veteranen
Lopikerwaard
gezamenlijk werd georganiseerd.
Met het Anjerperkje
tonen de gemeenten
hun waardering voor
de veteranen, die zich lang geleden of
heel recent, tijdens een vredesmissie of
in oorlogsomstandigheden hebben inge-

Veteraan-in-de-klas in Lopik
21 kinderen van de Jan Bunnikschool in
Lopik hingen meer dan anderhalf uur aan
de lippen van veteraan Arie Langenberg.
Net als op veel andere scholen in de
Lopikerwaard werd hier een gastles
veteraan-in-de-klas verzorgd en werd het
boekje “Verhalen van veteranen uit de
Lopikerwaard” uitgedeeld.

zet voor vrede en veiligheid. De Witte
Anjer staat symbool voor de waardering
voor veteranen.

Oudewater presenteert
Veteranencoin

Op 25 juni onthulde burgemeester
Danny de Vries de Oudewaterse veteranencoin. Deze munt is officieel
opgenomen in het Oudewaterse onderscheidingenstelsel, samen met de verschillende stadspenningen. De gemeenteraad van Oudewater heeft hiervoor op
21 april jl. de coin als Oudewaterse
onderscheiding vastgesteld. De Oudewater Veteran Coin wordt toegekend aan
Oudewaternaren die uitgezonden zijn
naar oorlogssituaties of op vredesmissies. De speciale munt drukt vanuit de
gemeente de waardering uit, erkenning
van het werk van (ex-) militairen die
uitgezonden zijn. De veteranen coins
zullen binnenkort aan alle Oudewaterse
veteranen worden uitgereikt.

