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VERENIGING VRIJWILLIGERS
NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS
LOENEN EN OORLOGSGRAVENSTICHTING

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u interesse heeft getoond om vrijwilliger te worden
bij onze Vereniging Vrijwilligers Nationale Veteranen Begraafplaats LoenenOorlogsgravenstichting, waarvoor hartelijk dank. We zijn blij dat er zich inmiddels al meer
dan 60 mensen aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn, zowel mensen uit de regio
Loenen als veteranen als overige sympathisanten. Deze begraafplaats was een lang gekoesterde wens van vele veteranen. Zoals luitenant generaal buiten dienst Tony van
Diepenbrugge zo mooi verwoordde: `Vrienden voor het leven, bijeen na ‘t leven'. Hoe fijn
is het dat deze veteranen nu deze laatste rustplaats krijgen die zij zo verdiend hebben.
Kennismakings/voorlichtingsdag
Zaterdag 8 mei organiseren wij een kennismakingsdag
voor alle mensen die zich hebben aangemeld als
vrijwilliger of interesse hebben getoond in een van de
werkgroepen. Het programma wordt later bekend
gemaakt maar we willen nu vast laten weten dat we om
11 uur starten en om ongeveer 15 uur eindigen. Voor een
lunch wordt gezorgd. Naast uitleg en kennismaken
bestaat de gelegenheid om zowel de Erebegraafplaats als
Veteranenbegraafplaats te bezoeken. Mocht u nog
mensen kennen die ook geïnteresseerd zijn, laten zij zich
even melden bij onze secretaris Gerard van Leeuwen via
info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.

Bestuur en werkgroepen
De Vereniging Vrijwilligers is pas in januari opgericht en het bestuur bestaat uit
luitenant-kolonel b.d. Johan Bergsma, voorzitter| Ineke Zaal, vice voorzitter|
Gerard van Leeuwen, secretaris| luitenant-kolonel b.d. Henk Laurens, penningmeester| Janine van der Deure, bestuurslid.
De vier werkgroepen met de bijbehorende coördinatoren bestaan uit: Werkgroep
Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB), coördinator Rob Berendsen| Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT), coördinator Jos van Doornspeek|
Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen (BUBE)
coördinator Tjeerd Geerts| Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie
(RVE), coördinator adjudant onderofficier instructeur b.d. Joop de Lange. Zij zullen
allen, voor zover mogelijk, aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
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Voorstellen
In de nieuwsbrief zullen wij iedere keer iemand vanuit bovengenoemde groepen aan u voorstellen. De eerste keer is natuurlijk weggelegd voor onze voorzitter Johan Bergsma:
‘Na 37 jaar te hebben mogen dienen bij Koninklijke Landmacht,
ik ging drie keer op missie, kan ik met recht zeggen dat onze inzet in het buitenland tijdens missies een onafscheidelijke
band tussen militairen tot stand brengt, ongeacht rang of
stand. En hoe mooi is het dan dat deze kameraadschap ook na
het leven gecontinueerd kan worden’. Johan is getrouwd met
Coby, samen hebben zij twee kinderen, wonen in Steenwijk en
runnen samen Bergsma-Photography/Lifestyle. ‘Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van deze vereniging, aarzelde ik geen moment. Ik ben blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige initiatief’.

Stand van zaken
De veteranenbegraafplaats is op 26 november 2020 door Zijne
Majesteit Koning Willem Alexander geopend. Inmiddels zijn er
al enkele veteranen begraven of bijgezet. Het mooie van deze
veteranenbegraafplaats is, dat ook de partners hier begraven
mogen worden. Alles verloopt volgens een bepaald protocol en
daarbij is het zo dat op de steen boven de naam van de veteraan komt en onder de naam van de partner. Als de partner
overlijdt en dus als eerste begraven wordt, komt die naam dus
onder. Het is dus nu nog een kale boel maar de hoop en de
verwachting is dat dit over enige tijd een mooi aangelegde begraafplaats zal zijn. Mede dankzij u!

Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Mannen en vrouwen die hebben gestreden tijdens de
Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, Korea of Libanon. Tijdens missies of tijdens actuele operaties. Mannen en vrouwen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine én de Koninklijke Marechaussee. Militairen van alle leeftijden. Sommigen 21 of jonger, anderen de 90 al ruim gepasseerd.
www.veteranenbegraafplaats.org
www.oorlogsgravenstichting.nl

