
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismakings/voorlichtingsdag 
Zaterdag 3 juli 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 de corona-maatregelen 
versoepeld en kunnen we ons ‘oude’ leventje van lieverlee weer gaan oppakken. Dat bete-
kent dat we onze kennismakingsdag op 3 juli eindelijk door kunnen laten gaan, waarbij wij 
uiteraard alle Covid-regels goed in acht nemen en de groep gesplitst hebben in een och-
tend en middagprogramma.  Wist u overigens dat wij ook op Facebook te vinden zijn?  Li-
ke onze pagina en volg alle ontwikkelingen! 
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Stand van zaken 

In april kwam de vierde en laatste editie van het bouwmagazine 
Stand van Zaken, het bouwmagazine van de NVBL uit. Deze en de 
vorige drie nummers kunt u downloaden op de website vetera-
nenbegraafplaats.org. De magazines staan bol van interessante 
verhalen, interviews en wetenswaardigheden.  
 

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://www.flipsnack.com/svzmagazine/68880108_veteranenbegraafplaats_magazine01_2021_lr-1.html


Voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we iemand aan u voor. Ditmaal is 

dit Ineke Zaal, vice-voorzitter van het bestuur van de vereniging 

vrijwilligers NVBL. 

“Als dochter van een Indië-veteraan heb ik me helaas pas laat 

verdiept in wat mijn vader meegemaakt moet hebben. Mijn 

vader sprak daar, zoals zo velen, niet of nauwelijks over. Toch 

heeft die tijd hem veel gedaan en had hij veel foto’s en souve-

nirs bewaard. Eenmaal overleden bewaarden wij zijn as in een 

oude Indische urn. Toen ik in november 2020 hoorde over het 

bestaan van deze begraafplaats vertelde ik dit tegen mijn goe-

de vriend Johan Bergsma. Tot mijn grote verrassing vertelde hij 

dat hij voorzitter zou gaan worden van deze mooie vereniging 

en vroeg mij of ik vice-voorzitter wilde worden. Ik twijfelde 

geen moment en ben blij dat ik op deze manier kan bijdragen 

aan het creëren voor een laatste rustplaats voor veteranen. 

Ook voor mijn vader want hij zal hier binnenkort uitgestrooid 

worden”. Ineke woont in Dordrecht, heeft 2 kinderen, 5 klein-

kinderen, hondje Sammy en momenteel in between 2 jobs.  

 

 

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. 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. Voor een im-
pressie klik hier  

Pagina 2 NIEUWSBRIEF 

 

iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/546445116%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/546445116%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe

