NATIONALE
VETERANENBEGRAAFPLAATS
LOENEN

UIT EERBIED VOOR
DE VETERANEN
‘BIJ ELKAAR ZIJN, OMDAT JE BIJ ELKAAR HOORT, OOK NA HET LEVEN’, MET
DEZE WOORDEN VERTOLKTE EEN VETERAAN DE LANGGEKOESTERDE WENS
VAN ZIJN KAMERADEN EN COLLEGA’S: EEN LAATSTE RUSTPLAATS SPECIAAL
VOOR VETERANEN. DIE INNIGE WENS GING EIND 2020 IN VERVULLING, TOEN
DE NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN WERD GEOPEND
DOOR ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER. ‘PRACHTIG EN
SEREEN’, NOEMDE DE KONING DE BEGRAAFPLAATS, DIE MIDDEN IN HET
GROEN VAN DE VELUWE LIGT, TUSSEN LOENEN EN HOENDERLOO, PAL
NAAST EREVELD LOENEN. EEN STIJLVOLLE BEGRAAFPLAATS WAAR
BEGRAFENISSEN, BIJZETTINGEN EN ASVERSTROOIINGEN PLAATSVINDEN.
WAAR VETERANEN CENTRAAL STAAN, DE MANNEN EN VROUWEN DIE ZICH
NAMENS NEDERLAND HEBBEN INGEZET VOOR VREDE, VEILIGHEID EN RECHT.

CEREMONIEEL BEWAAKT
Uit respect en waardering voor de inzet van
veteranen is een veteranenuitvaart altijd
stijlvol en kan bijzondere elementen als
ceremonieel, protocol en etiquette bevatten.
De begraafplaatscoördinator begeleidt alle
uitvaarten op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Deze specialist helpt het
afscheid organiseren dat u zo wenst, maar
heeft ook alle benodigde specifieke kennis
en kunde in huis van ceremonieel, protocol en
onderscheidingen. Op de dag zelf is de
coördinator leidend en bewaakt de bijeenkomst tot in de puntjes. Dit maakt dat de
nabestaanden ontzorgd worden en er alle
ruimte is voor afscheid en rouw.
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OOK VOOR DE LEVENSPARTNER
Bijzonder aan de veteranenbegraafplaats is dat de levenspartner van de
veteraan er ook mag worden begraven,
bijgezet of uitgestrooid – zelfs als deze
eerder komt te overlijden dan de
veteraan. Herbegrafenis van veteranen
en/of hun levenspartner behoort
eveneens tot de mogelijkheden.

STICHTING NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN
Postadres secretariaat:

Informatie over begrafenissen,

Van Bijnenlaan 11, 3972 GS Driebergen-

bijzettingen en asverstrooiingen:

Rijsenburg

veteranenbegraafplaats@monuta.nl

Bankrekening:

ANBI: Stichting Nationale

IBAN NL61 RABO 0324878826

Veteranenbegraafplaats Loenen is
aangemerkt als een Algemeen Nut

Locatie Veteranenbegraafplaats:

Beogende Instelling (ANBI),

Groenendaalseweg 68, 7371 EZ Loenen

waardoor alle giften en schenkingen
aan het fonds fiscaal aftrekbaar zijn.

Telefoonnummer:
+31 (0)55 220 00 15
Algemene informatie:
info@veteranenbegraafplaats.org
veteranenbegraafplaats.org

