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Op 4 mei staan wij stil bij de gevolgen van oorlog, de impact daarvan op het leven van de slachtoffers, 
hun nabestaanden en de generaties daarna. Met Eerbewijs herdenken wij onze doden en willen wij 
generaties overbruggen. Dit aan de hand van getuigenissen en verhalen vanuit alle generaties.

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 4 mei 2019 om 13.30 uur deze herdenking bij te wonen 
op Nationaal Ereveld Loenen.

13.30 uur  Herdenkingsceremonie bij de kapel met bijdragen van: 

 Erik Ader, nabestaande

 Ank Bijleveld, minister van Defensie 

 Renee van Bavel, zangeres en pianiste

 Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn

 Ingrid Rots, geestelijk verzorger politie Friesland

 Theo Vleugels, algemeen directeur Oorlogsgravenstichting

 Taptoe, één minuut stilte, het Wilhelmus

 Kranslegging

14.30 uur  Luisterbos na afloop van de ceremonie met bijdragen van o.a.:

 Bij de zeven Nederlands Indïe Kruizen, Het Indisch Onze Vader gezongen door Annelieke Bouwers

 Het lied der achttien dooden van Jan Campert

 Verschillende voordrachten door jongeren onder leiding van Theater Na de Dam.
 

 Uitgebreide informatie en achtergronden over de herdenking staan in het programmaboekje

 dat tijdens de herdenking wordt uitgedeeld.

Uw gastvrouw tijdens de herdenkingsceremonie is Janine Abbring (o.a. presentatrice van Zomergasten). 
Het programma wordt muzikaal ondersteund door de Politiekapel van het district Noord- en Oost-Gelderland 
o.l.v. de heer J.W. Schoonhoven.

Nationaal Ereveld Loenen 

Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen

Voor de kapel op het ereveld wordt om 11.30 uur een oecumenische dienst gehouden. Deze dienst 

wordt verzorgd door Pastor W.C.J. Vroom, pastoraal werker van de HH. Franciscus en Clara parochie, 

en ds. M. Oostenbrink, predikant van de Protestantse gemeente te Loenen.

Nationaal Ereveld Loenen is de hele dag geopend. Om 13.30 uur start de officiële herdenking met 

een ceremonie bij de kapel, gevolgd door het Luisterbos. De herdenking eindigt om 16.00 uur. 

Bezoekers van de ceremonie vragen wij uiterlijk om 13.15 uur aanwezig te zijn.

Na de ceremonie vinden in het Luisterbos op enkele plekken op het ereveld voordrachten plaats. Het bezoek 

hiervan is optioneel en geheel vrijblijvend. Het is te allen tijde mogelijk de graven in alle rust te bezoeken.



Inschrijvingen > De herdenking is vrij toegankelijk. Inschrijven is dan 

ook niet nodig. 

Programmaboekje > Op het ereveld ontvangt u een programmaboekje 

met aanvullende informatie. 

Bloemlegging > Als u op 4 mei op Nationaal Ereveld Loenen bloemen 

op een graf wilt leggen, maar u bent verhinderd om dit zelf te doen, 

verzorgen medewerkers van de Oorlogsgravenstichting de bloemleg-

ging graag voor u. Een bloemlegging kost €16,- inclusief één foto 

(extra foto’s kosten € 2,00 per stuk). Ga hiervoor naar www.oorlogs-

gravenstichting.nl/bloemen.

Parkeren > Wij verzoeken u te parkeren in het weiland op nummer 39. 

Het is gezien de grote drukte niet mogelijk op het terrein van het ereveld 

te parkeren. Rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn 

adviseren wij om de auto te parkeren bij restaurant Den Eikenboom, 

Beekbergerweg 2 in Loenen en vervolgens gebruik te maken van ons 

pendelvervoer naar het ereveld. 

Openbaar Vervoer > Als u met het openbaar vervoer naar Loenen 

komt, raden wij u aan met de trein naar Apeldoorn of Dieren te reizen. 

Vanuit deze plaatsen is er een rechtstreekse busverbinding naar Loenen. 

De actuele vertrektijden van bus 43 (Syntus) kunt u terugvinden op de 

website www.9292ov.nl. U kunt ook bellen naar 0900 9292 (€ 0,70 p/m). 

De reistijd van NS-station Apeldoorn naar Loenen bedraagt ongeveer 

25 minuten. Van NS-station Dieren naar Loenen is de reistijd ongeveer 

30 minuten. In Loenen stopt de bus bij restaurant ‘Den Eikenboom’ 

(halte Bruisbeek/Centrum). Vanaf hier kunt u gebruik maken van 

ons pendelvervoer. 

Pendel tussen restaurant Den Eikenboom en Nationaal Ereveld 
Loenen > Vanaf ongeveer 10.30 uur staat bij bushalte ‘Den Eikenboom’ 

een busje gereed om u naar het ereveld te brengen. Na afloop van de 

plechtigheid kunt u tot ongeveer 17.00 uur van dit busje gebruik maken 

om naar deze bushalte terug te keren. 

Praktische informatie Eerbewijs, Nationaal Ereveld Loenen

Onlangs zijn wij begonnen met het actualiseren van ons adressenbestand n.a.v. de verscherpte regels rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Helaas zijn nog niet alle reacties verwerkt. Krijgt u deze uitnodiging terwijl u hebt aangegeven deze niet meer te willen ontvangen, weet dan dat uw wens zo spoedig 
mogelijk in behandeling genomen wordt.  


