
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort (KA) 
 

AAN-/AFMELDING HERDENKING DONDERDAG 19 APRIL 2018 
 

 

De heer/Mevrouw/Fam. : _____________________________________________________________________________ 
 
Organisatie : _____________________________________________________________________________ 
 
Straatnaam : _____________________________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats : _______________________ /____________________________________________________ 
 
Telefoon : ___________________________ E-mailadres: ______________________________________ 
 
 

AANTAL    Ik kom inclusief mijzelf totaal met ______________________ perso(o)n(en) 
 

    Ik ben helaas verhinderd 
 

 
 

AANKRUISEN    Ik ben oud-gevangene van KA  PDA nr._________________ geb. datum____________________ 
A.U.B.   

  Ik ben nabestaande van een oud-gevangene uit KA____________________________________ 
   echtgenote  zoon/dochter   broer/zus  kleinzoon/kleindochter 
     

  Ik kom namens (organisatie/persoon) _______________________________________________ 
 

  Anders nl. _____________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 

Kransen/  Ik neem bloemen mee en overhandig deze wel/niet aan de daarvoor aanwezige medewerkers 
Bloemstukken  bij de wachttoren op donderdag 19 april vóór 13:15 uur. 

  Ik laat een bloemstuk/bloemenkrans op woensdag 18/4 vóór 17:00 uur bezorgen. 

 

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

 

VERVOER   Ik kom per openbaar vervoer en maak graag gebruik van de speciale pendel busdienst (lijn 19)  
   van NS-station Amersfoort-Centraal naar Kamp Amersfoort en terug. 

 

 Ik/we kom(en) met de auto en wens(en): 
 

  _____ parkeerplaats(en)   _____ invalidenparkeerplaats(en)  
 

 Ik kom op andere wijze, bijvoorbeeld met de fiets/per taxi/lopend etc. 
 

 

SPECIALE ZORG   Nee, niet nodig   
   

   Ja, ik wens dat Kamp Amersfoort voor mij ____ duwstoel(en) regelt. Per duwstoel graag 
onderstaande gegevens invullen. Dit is verplichte informatie voor de verzekering!  

    

   Naam________________________________ Adres__________________________________ 
    

   PC/Woonplaats________________________Geboortedatum__________________________ 
   

ANDERE WENSEN   nl.____________________________________________________________________________ 
 
 

 Speciaal voor de oud-gevangenen, eventueel vergezeld van hun directe naaste familie, hebben wij ook dit jaar 
voorafgaande aan het officiële gedeelte vanaf 11:00 uur een ontvangst inclusief lunch georganiseerd in ons 
bezoekerscentrum. Gezien de beperkte ruimte moeten wij de deelname helaas beperken tot maximaal 6 personen per 
oud-gevangene.   
  Ja, ik neem deel aan de lunch inclusief mijzelf in totaal met _________ personen 
 

 

OPSTUREN NAAR : Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
(geen postzegel nodig)  Antwoordnummer 4046, 3830 VB LEUSDEN of E-MAIL naar: info@kampamersfoort.nl 

mailto:info@kampamersfoort.nl

