
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 middagprogramma start om 14 uur: 
• Ontvangst vanaf 13.30 uur 
• Welkom, introductie, voorstellen bestuur en 

coördinatoren 
• Uitleg, taken/werkzaamheden per werkgroep door 

betreffende coördinator 
• Rondleiding veteranenbegraafplaats en ereveld 
• Napraten en afsluiten met borrel 
• Einde 18.00 uur  
Adres: Groenendaalseweg 68, 7371 EZ Loenen  
 

VERENIGING VRIJWILLIGERS 
NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS 
LOENEN EN OORLOGSGRAVENSTICHTING 

NIEUWSBRIEF 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u interesse heeft getoond om vrijwilliger te worden 
bij onze Vereniging Vrijwilligers Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen-
Oorlogsgravenstichting, waarvoor hartelijk dank. Inmiddels zijn we al weer ruim de 100 
grens gepasseerd van mensen die geïnteresseerd zijn in de vacature vrijwilliger,  onge-
looflijk dat u massaal op onze oproep gereageerd heeft.  Op dit moment zijn we in volle 
voorbereiding voor onze kennismakingsdag, waarbij wij alle Covid-regels goed in acht  
nemen en de groep gesplitst hebben in een ochtend en middagprogramma.  Wist u overi-
gens dat wij ook op Facebook te vinden zijn?  Like onze pagina en volg alle ontwikkelin-
gen! 
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Eerbewijs – 4 mei 2021  

Op 4 mei staat de Oorlogsgravenstichting op Nationaal Ereveld 
Loenen stil bij de gevolgen van oorlog, de echo die doorklinkt op 
het leven van de slachtoffers, hun nabestaanden en de generaties 
daarna. Omdat wij als gevolg van de coronamaatregelen op 4 mei 
niet samen in Loenen mogen herdenken, worden alle belangstel-
lenden uitgenodigd de herdenking te volgen via televisie of online. 
Voor meer informatie of programma klik hier 

https://www.google.com/maps/dir/51.7701228,4.673448/veteranenbegraafplaats+loenen/@51.9856531,4.7877369,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c7bdaed920ada3:0x287d0a78d3677087!2m2!1d5.993803!2d52.113427
https://www.facebook.com/Vereniging-Vrijwilligers-nvbl-ogs-100450815389063/
https://oorlogsgravenstichting.nl/eerbewijs-2021


Voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we iemand aan u voor. Ditmaal is 
dit Rob Berendsen, werkgroepcoordinator. Rob is 59 jaar, ge-
trouwd met Ils, 3 kinderen en woonachtig in Apeldoorn. Als 
vrijwillig nadienend sergeant is hij op uitzending geweest naar 
Libanon met Dutch Infantry Coy 1 (DIC 1) van ’83 - ’84. Na zijn 
militaire dienst tijd werd hij bevorderd tot Sergeant Majoor en 
als reservist een aantal jaren CSM (Compagnie Sergeant Ma-
joor) geweest van de ziekenauto compagnie te Crailo. Zijn 
werkzame leven, in loondienst begint eind 1984 als bosbouw 
medewerker en boomverzorger bij een groenvoorzieningsbe-
drijf en eindigt in 2020 als alg. directeur en aandeelhouder van 
een succesvol groenvoorzieningsbedrijf in Kampen. In 2020 
nam hij afscheid en vanaf dat moment werkt hij vanuit zijn ei-
gen adviesbureau Haukr BV.  

“Toen ik eind vorig jaar door jeugdvriend Nico Geerts (secr. 

NVBL) gevraagd werd of ik coördinator van de werkgroep Be-

heer en Onderhoud Begraafplaats (BOB) wilde worden hoefde 

ik daar niet lang over na te denken. Het is mij een eer om daad-

werkelijk een bijdrage te mogen leveren aan de invulling van 

een lang gekoesterde wens van vele veteranen en hun nabe-

staanden.”    

 

 

Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Mannen en vrouwen die hebben gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, voorma-
lig 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  

Veteranenuitvaart 
Een veteranenuitvaart gaat gepaard met de nodige etiquette 
en protocol. Om die reden is gezocht naar een kennispartner 
en beheerder van de begraafplaats. Die heeft het bestuur ge-
vonden in het Team Bijzondere Uitvaarten van Monuta. Dit 
team kent alle gangbare protocollen en de etiquette van alle 
soorten uitvaarten – in het bijzonder van militaire en vetera-
nenuitvaarten. Zo staat de Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen garant voor een waardig afscheid van veteranen, stijl-
vol, met een constante kwaliteit én behoud van protocol .De 
veteranenbegraafplaats krijgt meer en meer landelijke bekend-
heid. Van heinde en verre komen verzoeken binnen of het mo-
gelijk is om vader/grootvader te herbegraven.  

Pagina 2 NIEUWSBRIEF 

 


