
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kennismakings/voorlichtingsdag 
Op zaterdagochtend 20 november van 09.00 tot 12.00 uur zullen we, 
voor diegenen die verhinderd waren op 3 juli, een nieuwe 
voorlichtingsdag organiseren. De uitnodigingen zijn 
inmiddels verstuurd maar ken je iemand die hier ook bij 
aanwezig wil zijn of wil je het zelf nog allemaal een keer 
horen, meld je dan aan via secretaris@vrijwilligersnvbl-
ogs.nl. Na een welkomstwoord en uitleg over NVBL en OGS 
door onze voorzitter Johan Bergsma komen de werkgroep-
coördinatoren aan het woord. Daarna is er ruimte voor 
presentaties en een rondleiding.  
 

VERENIGING VRIJWILLIGERS 
NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS 
LOENEN EN OORLOGSGRAVENSTICHTING 

NIEUWSBRIEF 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven interesse te hebben om vrijwilli-
ger te worden of inmiddels al te zijn van de Vereniging Vrijwilligers Veteranenbegraaf-
plaats en Oorlogsgravenstichting te Loenen. De begraafplaats bestaat in november al weer 
een jaar. Inmiddels zijn er al een aantal veteranen of de partner van veteranen begraven, 
bijgezet en uitgestrooid, mede gerealiseerd door de hulp van veel vrijwilligers. Helaas, me-
de door corona, zijn nog niet alle werkgroepen up and running maar daar hopen we snel 
verandering in aan te kunnen brengen. Er is nog wel een schrijnend tekort aan gastvrou-
wen/gastheren dus ken je nog iemand, laat het dan weten via secreta-
ris@vrijwilligersnvbl.nl. Het is namelijk heel belangrijk en ook heel fijn als wij onze gasten 
een warm welkom kunnen geven.   
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De ervaring van een vrijwilliger 
De werkgroep BUBE (Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Eve-
nementen) heeft inmiddels al een aantal keer acte de présance ge-
geven. Een van hen, Auke de Wilde, vertelt: "ondanks goede voor-
lichting met wat de taken waren, was het toch enigszins spannend; 
hoe zou alles verlopen.  Na een aantal begrafenissen hebben de 
meesten van ons wel een goed en duidelijk beeld wat er verwacht 
wordt. Wij zijn allemaal super enthousiast en vinden het dankbaar 
werk . Ik zelf ben trots op ons mooie team met zoveel bereidheid 
om elke begrafenis tot een waardig einde te brengen en ik hoop 
dat we dit verder kunnen uitbouwen“. 
 



 
Voorstellen 

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

dit Joop de Lange (52 jr) , Coördinator werkgroep RVE. Joop is 

met Sanne, samen hebben zij 2 zoons en wonen in Boekelo. 

Joop werkt bij het ROC van Twente als Senior-Docent bij het 

team Veiligheid & vakmanschap. Daarvoor was hij  20 jaar abe-

roeps militair bij de Koninklijke Landmacht. Zijn hobby’s zijn zijn 

gezin, motorrijden, mountainbiken, metaal detectie, Formule 1, 

whisky, muziek, verzamelen van de beroemde Fairbairn sykes 

commando dolken. Ook een hobby maar ook zeker mijn inte-

resse is de 2e wereld oorlog met specifiek slag om Arnhem, 

operation Market Garden. 

Joop is vrijwilliger bij de VV-NVBL omdat hij graag wil bijdragen 

aan een organisatie die voor onze veteranen iets kan en wil be-

tekenen. Hij is zelf als beroeps militair uitgezonden geweest 

naar Bosnië 1999, Afghanistan 2002 en Irak 2004 maar per-

soonlijk ziet hij zichzelf niet als veteraan zoals in de context van 

bijvoorbeeld een Korea of de 2e wereld oorlog veteraan.  

Uiteraard is hij wel blij dat de huidige Veteraan langzaam aan 

de waardering krijgt die ze ook verdienen! 

75 jarig bestaan Oorlogsgravenstichting 

Op 2 oktober werd er stil gestaan bij het 75-jarig bestaan van 
de Oorlogsgravenstichting. Namens de VVNVB-OGS was Jos 
van Doornspeek aanwezig die heel erg onder de indruk was 
alle presentaties. De Oorlogsgravenstichting beheert 50.000 
graven. De helft ervan bevindt zich in Indonesië, waar de stich-
ting 120 man in dienst heeft. De andere helft ligt verspreid 
over de wereld. Daarover hebben we vanuit Nederland met 25 
mensen de zorg. Het reguliere onderhoud gebeurt er vaak 
door anderen, meestal het Britse Gemenebest. In het kader 
van dit 75-jarig bestaan worden er wekelijks filmpjes gedeeld 
onder de titel: “Lang zouden zij leven”. 
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www.veteranenbegraafplaats.org 

www.oorlogsgravenstichting.nl  

https://oorlogsgravenstichting.nl/jubileum

