
ALGEMENE INFORMATIE VOOR DEELNEMERS HERDENKING 
 
Openstelling bezoekerscentrum 
Voorafgaand aan de herdenking is het bezoekerscentrum vanaf 12:00 uur alleen geopend voor de ontvangst van de 
“oud-gevangenen” en hun directe familieleden. Vanaf 12:30 uur kunnen alle belangstellenden/gasten zich vanaf de 
parkeerplaats naar het bosgebied van Kamp Amersfoort naast de schietbaan begeven om plaats te nemen. 
 
Bezorging bloemstukken en/of kransen ten behoeve van de herdenking 
Graag (laten) afleveren vóór 17:00 uur op donderdag 18 april a.s. bij de gedenkplaats Kamp Amersfoort, Loes van 
Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden. Ook dit jaar zal alléén door een tweetal oud-gevangenen één krans worden 
neergelegd. De overige kransen/bloemstukken zijn dan al door ons neergelegd bij het monument De Stenen Man.  
 
Parkeerkaarten  
Als u een mindervaliden parkeerkaart (2019) hebt ontvangen, plaats deze dan zichtbaar achter de voorruit van de 
auto. U wordt dan naar het desbetreffende gereserveerde parkeervak verwezen. Alle overige parkeerplaatsen zijn 
vrij! Verkeerregelaars wijzen u de weg. 
 
Openbaar vervoer  
Vanaf het NS-station Amersfoort-Centraal is gratis busvervoer geregeld. De instapplaats is bij de  
halte voor buslijn 19 (geen normale bus). Vanaf 11.45 uur (1e rit) tot 13.15 uur (laatste rit voor eventueel 
vertraagden) rijden kleine busjes een pendeldienst. 
Na afloop van de herdenking, van 15.00 uur tot 16.30 uur, brengen deze busjes u weer terug naar het NS-station 
Amersfoort-Centraal. 
 
Aangevraagde duwstoelen 
Als u een duwstoel bij ons hebt aangevraagd, staat deze voor u klaar bij het parkeervak voor mindervaliden. Hebt 
u hierbij hulp nodig, dan zijn onze vrijwilligers u graag van dienst. Om een duwstoel te reserveren verzoeken wij u 
op het aanmeldingsformulier uw volledige naam, adres en geboortedatum in te vullen. Deze informatie eist de 
verzekering. 
 
Zitplaatsen 
Voor de oud-gevangenen, sommige gasten en op speciaal verzoek zijn zitplaatsen gereserveerd, alle overige 
zitplaatsen zijn vrij beschikbaar. Houdt u rekening met deelnemers die een aangepaste zitplaats nodig hebben 
(vooraan, aan de zijkant van een rij enz.).  
 
Centraal informatiepunt 
Het kantoor van de Stichting NMKA, Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden, tel. 033 4613129.  
 
Eerste Hulp 
Medewerkers van het Rode Kruis zijn herkenbaar aanwezig op het terrein. De zeecontainer met de tekst Kamp 
Amersfoort, dient deze dag als EHBO-post.  
 
Toiletten 
Voor alle bezoekers van de herdenking bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de toiletten bij Kamp 
Amersfoort. 
 
Koffie/thee 
Op het pad naar het bosgebied van Kamp Amersfoort staan drie kramen waar koffie en thee gratis verkrijgbaar zijn. 
Gelieve de lege bekers in de daarvoor bestemde prullenbakken achter te laten. 
 
Programma herdenking & aanvang plechtigheid 
Rond 13:10 uur zal de muzikale begeleiding door het Politieorkest Noord-Nederland (PONN) aanvangen. Een ieder 
wordt verzocht dan plaats te nemen. Het is de bedoeling dat een ieder om uiterlijk 13:20 uur zijn of haar plaats 
heeft ingenomen. Om 13:30 uur begint de officiële plechtigheid.  
 
Voor de aanwezige pers 
Contactpersoon voor de pers is Remco Reiding (remco@kampamersfoort.nl / 033 4613129 / 06 14393859).  
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