
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting kennismakings/voorlichtingsdag 
Zaterdag 3 juli wisten velen de weg naar Loenen te vinden. 
Met name de ochtendsessie werd goed bezocht maar ook in 
de middag was er een leuke groep geïnteresseerden. Na een 
welkomstwoord en uitleg over NVBL en OGS door onze 
voorzitter Johan Bergsma kwamen de werkgroep-
coördinatoren aan het woord. Daarna was er ruimte voor 
presentaties en een rondleiding. Als afsluiting van de 
ochtendsessie werd onze gasten een lunch aangeboden en 
aan het einde van de middag een borrel met lekkere hapjes. 
Al met al kijken wij terug op een geslaagde dag.  
 
 

VERENIGING VRIJWILLIGERS 
NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS 
LOENEN EN OORLOGSGRAVENSTICHTING 

NIEUWSBRIEF 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven interesse te hebben om vrijwilli-
ger te worden van de Vereniging Vrijwilligers Veteranenbegraafplaats en Oorlogsgraven-
stichting te Loenen. Er hebben  110 mensen gereageerd naar aanleiding van onze oproe-
pen in de (social) media en 80 hiervan waren zaterdag 3 juli naar Loenen gekomen om zich 
te laten voorlichten over de werkzaamheden en werkgroepen. Ook nu was de respons 
groot, op 5 personen na heeft iedereen zich aangemeld. Zij worden binnenkort benaderd 
door de werkgroepcoördinator om afspraken te maken.  
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Gastvrouwen / gastheren gezocht 

Nu de coronamaatregelen aanzienlijk versoepeld zijn is de aula cq 
herdenkings– en educatiecentrum 5 dagen per week (maandag en 
dinsdag niet) geopend. Prachtig natuurlijk maar zoals u zult begrij-
pen is het een stuk gastvrijer als de bezoekers welkom worden ge-
heten door een gastvrouw/gastheer. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het verwelkomen en op weg helpen van de bezoe-
kers, een luisterend oor bieden en/of verwijzen naar de tentoon-
stelling. Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden 
tot de werkgroepcoördinator Jos van Doornspeek via  
info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl  
 



 
Voorstellen 

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

dit Jos van Doornspeek, een van de werkgroepcoördinatoren. 

Jos: “Ik ben getrouwd met een beroepsmilitair inmiddels met 

FLO, 2 kids en 4 kleinkinderen. Sinds 1994 bezig met veteranen-

zorg en aan de wieg gestaan van bijv. vertrek -en aankomsthal 

op Eindhoven Airport voor onze veteranen, de veteranenwet, 

0delijns ondersteuning en tal van kleinere projecten. In 2013 

heb ik voor mijn veteranenwerk een Koninklijke Onderschei-

ding ontvangen. Ben nu sinds 2004 bestuurslid van de VVGJ 

Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers, Nuldelijnsonder-

steuner en dus coördinator VV NVBL voor de groep GHT. 

Ik heb verder jaren gewerkt in de horeca, heel breed, van kok 

tot voedingsassistent in ziekenhuis tot locatiebeheerder van 

een MBO schoolkantine; vandaar ook mijn voorkeur voor GHT. 

Ik ben op zoek naar gastvrouwen/heren die samen met mij wil-

len bouwen aan een leuk team waarbij wij onder andere bezoe-

kers van het mooie gebouw in Loenen op de begraafplaats wel-

kom kunnen heten en wat vertellen over het gebouw met de 

veteranenbegraafplaats, uiteraard krijgt u een gedegen oplei-

ding.  Meld u zich aan voor mijn team?  

Verschil en voorwaarden De NVBL biedt een laatste rust-
plaats voor militairen met veteranenstatus en hun eventuele 
partners. De grafinrichting (de steen) is uniform, deze wordt 
door NVBL aangeboden. Voorwaarden om hier begraven te 
kunnen worden zijn: De overledene moet de status van vete-
raan bezitten of moet een geregistreerd partner van een vete-
raan zijn. De Veteranenwet artikel 1 stelt: de militair, de gewe-
zen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse 
krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch 
Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koop-
vaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft ge-
diend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgeno-
men aan een missie ter handhaving of bevordering van de in-
ternationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van 
onze minister is aangewezen. Voor asverstrooiing geldt hetzelf-
de beleid. 
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www.veteranenbegraafplaats.org 

www.oorlogsgravenstichting.nl  


