
Stichting Nationaal Monument Kamp AmersfooÉ

PROGRAMMA HERDENKING KAMP AM ERSFOORT

19 april 1945 - 67 jaar - 19 april 20'12

10.30 uur Ontvangst oud-gevangenen

Specraa/ voor oud-qevangenen, eventueel vergezeld van hun directe naaste
familie, hebben wij ook dit jaar voorafgaande aan het officiéle gedeelte vanaf
10.30 uur een ontvangst inclusief lunch georganiseerd in ons bezoekerscentrum.

12.00 uur Ontvangst speciaal genodigden, aankomst belangstellenden (etc.)

í3.í0 uur Aanvang muzikale en vocale begeleiding van deze herdenking, dit jaar uitgevoerd door
de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' (RFGGJ) van de Koninklijke
Landmacht o.l.v. dirigent Adjudant Peter van der Broek en het ensemble 'Jeanboule'
o.l.v. dirigente Elien van der Meer.

í3.30 uur Aanvang plechtigheid in tent achter gedenkplaats

. Welkomstwoord door de bestuursvoorzitter van de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, de heer ir. M. van Hoogevest.

. Aansluitend zingen allen onder begeleiding van de Regimentsfanfare'Garde
Grenadiers en Jagers'en het ensemble'Jeanboule' het 1" en 6"couplet van het
Wilhelmus. Hierbij worden op de gedenkplaats de Nederlandse en de Rode
Kruisvlag gehesen.

o Toespraak oud-gevangene Kamp Amersfoort, mevrouw L.M.J. van Gent.

Vocaal intermezzo

Toespraak door de heer Prof^ dr. P. Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel
Planbureau.

I n stru me ntaal i nterme zzo

Gedicht, voorgedragen door de winnaar van 'Dichter bi) 4 mei' 2012.

Vocaal intermezzo

'Taptoe infanterie' verzorgd door de Regimentsfanfare "Garde Grenadiers en
Jagers". Luiden van appelklok door de heer F. van den Berg jr.

Twee minuten gedachtenisstilte. Hoornsignaal einde stilte.

Defilé onder aanvoering van alle aanwezige oud-gevangenen naar het beeld van
Nationaal Monument Kamp Amersfoort "Gevangene voor het Vuurpeloton" (De
Stenen Man), op de voormalige schietbaanifusilladeplaats.

Instrumentale/voca/e begeleiding tot de stoet gepasseerd is.

Ca. 14.30 uur Kranslegging bij het monument

Ca. 14.45 uur Einde herdenking 2012



Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

AANMELDING HERDENKING DONDERDAG 19 APRIL2012

m/vTitelÀ/oorl etters/N aam

Adres

PostcodeM/oonplaats

Telefoon E-mailadres :

AANKRUISEN : E lk ben zelf oud-gevangene PDAnr.
A.U.B.

geb.datum

E lk ben nabestaande van een oud-gevangene:
El echtgenote E zoon/dochter E broer/zus E kleinzoonikleindochter

E lk kom namens de organisatie

E Anders nl.

AANTAL : tr lk kom in totaal met perso(o)n(en)

Kransen/ E lk neem zelf een bloemstuk/bloemenkrans mee en overhandig dit/deze wel/niet aan

Bloemstukken de daarvoor aanwezige medewerkers bij de wachttoren.

E lk laat een bloemstukibloemenkrans vóór 17.00 uur op woensdag 1814 bezorgen.

* Door een tweetal oud-gevangenen wordt één krans ceremonieel gelegd. De overige bloemstukken
/bloemenkransen zullen al vooraf door ons zijn neergelegd bij het monument.

VERVOËR : E 1k*om per op'enbaar vervoer en maak graag gebruik van de speeialebusdienst van
N S-station Amersfoort-Centraal naar Nationaal Monu ment Kam p Amersfoort

E lk/we kom(en) met de auto en:

E wens(en) _ parkeerplaats(en)

E wens gebruik te maken van _ invalidenparkeerplaats(en)

E tt< kom op andere wijze, bijvoorbeeld met de fiets/per taxi/lopend etc.

SPEGIALE ZORG : E Nee, niet nodig

E La, ik heb speciale zorg nodig, nl.:

E wens graag dat er voor mij een duwstoel wordt geregeld door Kamp Amersfoort
E wens graag dat iemand me helpt met de duwstoel naar en van de Stenen Man

ANDERE WENSEN : E Ja, nl.

Speciaal voor q!1g@@., eventueel vergezeld van hun directe naaste familie, hebben wij ook dit
jaar voorafgaande aan het officiële gedeelte vanaf 10.30 uur een ontvangst inclusief lunch georganiseerd
in ons bezoekerscentrum. Gezien de beperkte ruimte moeten wij de deelname helaas beperken tot
maximaal 4 personen per oud-gevangene.

tr Ja, ik neem deel aan de lunch met totaal personen incl. mijzelf

OPSTUREN NAAR : Stichting Nationaal Monument Kamp AmersfooÉ
Antwoordnummer 4046
3830 VB LEUSDEN (geen postzeqel nodiq)
E-MAIL NAAR: info@kam pamersfoort.n I



ALGEMENE INFORMATIE VOOR DEELNEMERS HERDENKING

Openstel I i n g bezoekerscentrum
Voorafgaand aan de herdenking is het bezoekerscentrum vanaf 10.30 uur gereserveerd voor de ontvangst
van de "oud-gevangenen" en hun directe familieleden. Vanaf ca. 12.00 uur worden in kleine tenten achter
het bezoekerscentrum de "speciale genodigden" ontvangen. Deze ruimtes zijn te klein voor ontvangst van
alle gasten, waaryoor wij uw begrip vragen. Vanaf 12.00 uur kunnen alle overige gasten plaatsnemen in de
grote tent op het parkeerterrein van de KLPD.

Bezorging bloemstukken en/of kransen ten behoeve van de herdenking
Graag afleveren vóór 17.00 uur op woensdag 18 april a.s. bij de gedenkplaats Kamp Amersfoort, Loes
van Overeemlaan í9 (voorheen Appelweg 3), 3832 RZ Leusden. Gezien onze positieve ervaring tijdens
de vorige herdenking, zal ook dit jaar - om de snellere doorstroom tijdens de kranslegging op het smalle
pad naar de Stenen Man te realiseren - door een tweetal oud-gevangenen één krans worden neergelegd.
De overige kransen/bloemstukken zijn al door de organisatie neergelegd bij het monument De Stenen Man.

Parkeerkaarten
Als u een parkeerkaart voor 2!lf hebt ontvangen, plaats deze dan zichtbaar achter de voorruit van de
auto, u wordt dan snel naar het desbetreffende gereserveerde parkeervak verwezen. Bordjes in
dezelfde kleur en/of nummering wijzen ook de weg! lndien u geen parkeerkaart van ons heeft
ontvangen, zijn er toch voldoende parkeerplaatsen aanwezig aan de Laan '1 914 waarnaar u begeleid zult
worden.

Parkeerkaart mindervaliden en rolstoelen
Wanneer u vooraf een parkeerplaats voor mindervaliden hebt aangevraagd bij de aanmelding voor de
herdenking, ontvangt u een parkeerkaart "gehandicapten $, ". Bij het tonen van deze kaart wordt u naar
de speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden geleid. Als vooraf een rolstoel bij ons is aangevraagd,
staat deze voor u klaar bij de parkeerplaats voor mindervaliden. Heeft u hierbij hulp nodig, dan zijn onze
vrijwilligers u graag van dienst.

Zitplaatsen
Voor oud-gevangenen, speciale gastqn, nabeslqanden, andere ouderen, het koor e4 de fanfqre zijn
zitplaatsen gereserveerd. Hiervoor zijn de voorste vaklien/rijen bèstemd. Houdt í rekening met
deelnemers die een aangepaste zitplaats nodig hebben (vooraan, aan de zijkant van een rij enz.). Alle
andere zitplaatsen zijn vrij beschikbaar. De herdenking vindt deels buiten plaats dus denkt u aan passende
kleding,

Centraal informatiepunt
Het kantoor van de Stichting NMKA, Loes van Overeemlaan '19 (voorheen Appelweg 3), 3832 RZ Leusden:
tel. 033-4613129. Er zijn vrijwilligers van Kamp Amersfoort aanwezig voor informatie.

Eerste Hulp
Medewerkers van het Rode Kruis/EHBO'ers zijn herkenbaar aanwezig op het terrein. Bij de receptie van de
politieschool is een EHBO-post ingericht.

Koffie/thee
Voor de ingang van de politieschool is koffie en thee verkrijgbaar. Leerlingen van het ROC lopen ook rond
om koffie of thee te brengen bij diegenen die al vroeg een zitplaats hebben ingenomen. Vraagt u er
eventueel om.

Toiletten
Tussen de parkeerplaatsen en de ingang van de tent waar de herdenking zal plaatsvinden, alsmede bij de
politieschool zijn mobiele toiletten en een invalidentoilet aanwezig. Ook bij de politieschool is een
invalidentoilet.

Programma herdenking & aanvang plechtigheid
Rond 13.10 uur zal de instrumentale en vocale begeleiding door de Regimentsfanfare'Garde Grenadiers
en Jagers' (RFGGJ) van de Koninklijke Landmacht en het ensemble 'Jeanboule' aanvangen. Een ieder
wordt verzocht dan de zitplaatsen in te gaan nemen. Het is de bedoeling dat een ieder om 13.25 uur zijn of
haar plaats heeft ingenomen. Om 13.30 uur begint de officiële plechtigheid.

Na afloop
Na de kranslegging bij het Monument is het bezoekerscentrum weer voor alle bezoekers qeopend!

ROUTEBESCHRIJVTNG AUTOVERKEER + INFO OPENBAAR VERVOER:
ZIE ACHTERZIJDE!



Ë

ROUTEBESCHRIJVING

Eigen vervoer

Uit richtinq Amsterdam (A1)

Bij knooppunt Hoevelaken richting Utrecht (A2B). Op de A28 neemt u afslag 5,

Maarn/Amersfoort-Zuid. Rechts aanhouden en bij de verkeerlichten linksaf gaan (richting
Maarn/Doorn). Onder het viaduct door en direct rechtsaf gaan (Laan 1914). Na ca. 400 meter
1" straat links (Loes van Overeemlaan 19, voorheen Appelweg 3 te Leusden). U vindt de
ingang na ca. 500 meter aan uw linkerzijde. Parkeerwachten wijzen u de weg naar een
parkeerplaats.

Uitrir:htinq Apeldoorn (A1 )

Bij knooppunt Hoevelaken richting Utrecht (A2B). Op de A2B neemt u afslag 5,

Maarn/Amersfoort-Zuid. Rechts aanhouden en bij de verkeerlichten linksaf gaan (richting
Maarn/Doorn). Onder het viaduct door en rechtsaf gaan (Laan 1914). Na ca. 400 meter 1"

straat links (Loes van Overeemlaan 19, voorheen Appelweg 3 te Leusden). U vindt de ingang
na ca. 500 meter aan uw linkerzijde. Parkeerwachten wijzen u de weg naar een parkeerplaats.

Uit richtinq Zwolle (A28)

Neem afslag 5, Maarn/Amersfoort-Zuid. Rechts aanhouden en bij de verkeerlichten linksaf
gaan (richting Maarn/Doorn). Onder het viaduct door en rechtsaf gaan (Laan 1914). Na ca. 400
meter 1" straat links (Loes van Overeemlaan 19, voorheen Appelweg 3 te Leusden). U vindt de
ingang na

ca. 500 meter aan uw linkerzijde. Parkeerwachten wijzen u de weg naar een parkeerplaats.

Uit richtinq Utrecht (A28)

Neem afslag 5, Maarn/Amersfoort-Zuid. Onderaan de afrit linksaf, richting Amersfoort en na ca.
300 meter bij de verkeerslichten linksaf gaan (Laan 1914). Na ca. 400 meter 1" straat links
(Loes van Overeemlaan 19, voorheen Appelweg 3 te Leusden). U vindt de ingang na ca. 500
meter aan uw linkerzijde. Parkeerwachten wijzen u de weg naar een parkeerplaats.

Uit richtinq Arnhem (A12)

412 volgen richting Utrecht. Neem afslag Maarsbergen. Alsmaar rechtdoor, door Woudenberg
heen. Aan het einde van de weg voor viaduct (A2B), nabij Amersfoort, Iinksaf de Dodeweg op.
Die weg uitrijden. Bijverkeerlichten rechtdoor oversteken, de Laan 1914 op. Na ca. 400 meter
1" straat links (Loes van Overeemlaan 19, voorheen Appelweg 3 te Leusden). U vindt de
ingang na ca. 500 meter aan uw linkerzijde. Parkeerwachten wijzen u de weg naar een
parkeerplaats.

Openbaar vervoer

Voor degenen die per openbaar vervoer reizen:
Vanaf het NS-station Amersfoort-Centraal is gratis busvervoer geregeld. De instapplaats is br.1 de
halte voor buslijn 19 (geen normale bus). Vraag naar de busjes voor gedenkplaats "Kamp Amersfoort".
Vanaf 10.00 uur (1" rit)tot 13.30 uur (laatste rit voor eventueel vertraagden) rijden kleine busjes een
pendeldienst.

Na afloop van de herdenking, van 14.30 uurtot 16.30 uur, brengen deze busjes u weerterug naar het NS-
station Amersfoort-Centraal.

Nationaal Monument Kamp AmersfooÉ, Loes van Overeemlaan 19,3832 RZ Leusden
T: +3 1 (0)33-46 1 31 29 I i nfo@kam pamersfoort. n I / www. kam pamersfoort. n I
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