
De Jumelage meemaken? 
 
Ook jij kan meedoen! De stichting is altijd 
opzoek naar nieuwe deelnemers. Lijkt het je 
leuk om ook eens mee te reizen naar één van 
onze partnergemeentes, meld je dan nu aan. 
Iedereen uit de gemeente Lopik kan 
deelnemen. Inschrijven kan via het formulier 
op www.jumelagelopik.nl.  
 
Niet mee op reis, maar toch de jumelage 
meemaken? Dat kan ook! Voor de 
uitwisselingen in eigen land zijn we zijn 
voortdurend opzoek naar nieuwe 
gastgezinnen, vrijwilligers en sponsoren. 
Help jij ook mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe blijf ik op de hoogte? 

 
De activiteiten van Jumelage Lopik zijn te 
volgen via de website www.jumelagelopik.nl, 
onze facebookpagina of Zenderstreeknieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met: 
 
René Zopfi 
M: 06-20973744 
E: rosren@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Jumelage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor jou en door jou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jumelagelopik.nl/
http://www.jumelagelopik.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid8eOVu6HdAhVHblAKHRi4B_YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deminstroom.nl/contact/&psig=AOvVaw2XsfwjtYvFbMQ4vLVjwrvL&ust=1536154373700605


Wat is de Jumelage? 
 
Stichting Jumelage Lopik is een stichting die 
zich richt op het behouden en versterken van 
de vriendschapsbanden tussen Lopik en haar 
partnersteden. Letterlijk vertaald betekent 
jumelage ‘vriendschapsband’. 
Deze banden worden jaarlijks aangehaald in 
de vorm van twee uitwisselingsprogramma’s 
waarin elk jaar een ander land wordt 
aangedaan. Hierbij verblijf je in gastgezinnen, 
waardoor jij echt kennis kan maken met de 
lokale cultuur en bevolking. Hierdoor 
ontstaan hechte vriendschappen die zelfs 
buiten de officiële activiteiten beleefd 
worden. 
De uitwisselingen bestaan uit; de jeugd in de 
leeftijd van 13 tot 18 en de volwassenen 
vanaf 18 jaar. 
Het programma voor de jeugd richt zich op 
sport, cultuur en ontmoeting. Bij de 
volwassenen richt zich vooral op 
cultuurverrijking en samenzijn.  

 
Deze folder is veel te kort om het 
jumelagegevoel te beschrijven. In het kort 
betekent dit: samen reizen, samen eten, 
samen meemaken! 

Waarom Jumelage? 
 
Jumelage is ontstaan na de tweede 
wereldoorlog en richt zich op het verbinden 
van landen. Er wordt gekeken naar 
overeenkomsten in plaats van verschillen, 
waardoor begrip en vriendschap ontstaat in 
binnen en buitenland. 
Dit onderwerp is niet iets van vroeger, want in 
een veranderende wereld, waarin verbinding 
soms moeizaam gaat, is het de jumelage dat 
mensen samenbrengt. 
 
 

Wim Perlot,                              
voorzitter Jumelage 
Lopik: “Met de 
Jumelage leren 
jongeren en ouderen 
andere culturen 
kennen.” 

   
   Matthijs Schenkel, 
   Jeugd deelnemer 
   Jumelage: “Het is 
   altijd gezellig, waar je
   ook komt!” 
 
 

Tjeerd Frericks, 
Leiding jeugd 
Jumelage: 
“Jumelage? Je maakt 
er vrienden voor het 
leven!” 

Partnersteden 
 
Grebenstein 
In 1992 is Grebenstein als 
jongste lid toegetreden tot 
onze jumelage. Grebenstein is een gemeente 
op 385 kilometer van Lopik. In Grebenstein 
zijn vele vakwerkhuizen te zien en de stad 
heeft rond de 6000 inwoners.  
 
Lezoux 
Lezoux is in 1956 de 
jumelage aangegaan met 
Lopik. Lezoux ligt op 995 kilometer van Lopik. 
Lezoux telt 5400 inwoners en in de omgeving 
zijn enkele kastelen te zien. 
 
Sarsina 
Sarsina kwam in 1960 bij de  
jumelage van Lopik en 
Lezoux. Sarsina ligt op 1443 kilometer van 
Lopik. Sarsina heeft 3800 inwoners en is 
bekend om haar gezellige piazza (dorpsplein) 
en de San Vicinio basiliek.  
 

 

 

 

 

 

 


