
Stichting Japanse Vrouwenkampen 
Telefoon: (026) 376 35 78 
 
 
AAN: Geadresseerde 
 
Herdenking Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen op 26 augustus 2018 
 
29 juni 2018 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het bestuur van de Stichting Japanse Vrouwenkampen nodigt u van harte uit voor de 
herdenking op zondag 26 augustus 2018 van de slachtoffers van de Japanse 
Vrouwenkampen in voormalig Nederlands- Indië op het terrein van het Koninklijk 
Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. 
Vanaf 10.00 uur wordt u in de grote witte tent nabij de Kumpulan ontvangen met koffie, 
thee en cake waarna om 11.00 uur de herdenkingsplechtigheid bij het monument zal 
beginnen. 
 
Het programma staat in het teken van het thema van de voordracht van onze spreker 
Prof. Dr. B(as) J.N. Schreuder:  
“De actualiteit van het onvoltooide verleden”; hoe de ervaringen van gevangenschap nog  
steeds leven onder de slachtoffers zelf en hun nakomelingen. 
 
De plechtigheid wordt afgesloten met het defilé langs het monument, waarbij er gelegenheid is om 
bloemen te leggen bij het monument en/of bij de namenwand die weer zal zijn opgesteld. 
 
Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument op Bronbeek is er de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten bij een Indische maaltijd op de jaarlijkse reünie in de Kumpulan op 
het terrein van Bronbeek. Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden. 
 
Theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” 
Tijdens de lunch zal in de grote witte tent voor degenen die nog niet kunnen lunchen een bijzondere 
theatervoorstelling plaatsvinden. De titel is “Hallo Bandoeng” en gaat over de vele vragen die 
onbeantwoord bleven door de oorlog in het verre Nederlands-Indië (zie bijlage bij deze brief). Deze 
theatervoorstelling zal daarna voor de groep die eerst is gaan lunchen worden herhaald. Meer details 
over de aanvangstijdstippen worden aan het eind van de herdenking gemeld. 
 
Indien u de herdenking en aansluitend de reünie wenst bij te wonen, verzoeken wij u om 
u vóór 10 augustus 2018 aan te melden door bijgaande antwoordstrook in te vullen en 
te retourneren aan: 
 
KTOMM Bronbeek, t.a.v. de Stichting Japanse Vrouwenkampen 
Velperweg 147 
6824 MB Arnhem 

OF (voorkeur) 
 
een mail te zenden aan het mailadres: japansevrouwenkampen@gmail.com 
met het verzoek in uw aanmeldingsmail uw volledige naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum op te geven.  
 
Als u zich laat begeleiden dan ontvangen wij ook graag de gegevens van uw begeleiders. 



Na uw aanmelding zult u hiervan een bevestiging ontvangen en tevens het programma. 
 
Tot slot willen wij u zeer bedanken voor de vele donaties aan onze stichting. Ook dit jaar 
zijn donaties weer meer dan welkom.  
Donaties kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL72RABO 0158805801, t.n.v. St. Japanse Vrouwenkampen. 
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten bij de herdenkingsplechtigheid en de reünie op zondag 
26 augustus 2018, 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Stichting Japanse Vrouwenkampen. 
Mw. Corinne Dijkstra 
Paul Huijser 
Richard Rhemrev 
Ties Schelfhout 
 
 
Graag wijzen wij u op onze nieuwe facebookpagina: herdenken slachtoffers Japanse 
vrouwenkampen. U kunt ook op YouTube zoeken onder: “herdenking Japanse vrouwenkampen” 
 
 
Vanaf 25 mei is de AVG met aangescherpte wetgeving rond de privacy van kracht. Wij vragen u daarom uw toestemming om 
uw persoonsgegevens te mogen blijven gebruiken voor de administratie, correspondentie en organisatie betreffende de 
doelstellingen van De Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse vrouwenkampen. Zonder uw toestemming worden uw 
persoonlijke gegevens uit de administratie gehaald en vervalt de communicatie met u, maar als u toestemming geeft hoeft u 
niets te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze herdenking wordt mede 
mogelijk gemaakt door het 
vfonds met middelen uit de 

Nationale Postcode Loterij, 
BankGiro Loterij en Lotto. Uw 
deelname aan deze loterijen 
wordt daarom van harte 

aanbevolen. 
 
  



Aanvullende informatie 
 
Per openbaar vervoer naar Bronbeek. 
U kunt het landgoed Bronbeek met het openbaar vervoer bereiken door de bus naar Velp (lijn 1) te 
nemen. De halte bevindt zich aan de voorzijde van het Centraal Station Arnhem. Deze bus stopt voor 
de ingang van Bronbeek en rijdt 4x per uur. De rit duurt ongeveer 15 minuten.  
 
Per auto naar Bronbeek 
U kunt het landgoed Bronbeek via de ingang Velperweg 147 oprijden. U dient er echter rekening mee 
te houden dat op het terrein van het landgoed Bronbeek beperkte parkeermogelijkheden zijn. De 
verkeersregelaars geven daarover aanwijzingen.  Wanneer de parkeerplaatsen zijn uitgeput kunt u 
buiten Bronbeek een parkeermogelijkheid in de buurt zoeken, maar het is vrijwel altijd mogelijk om in 
de buurt te parkeren. 
 
De organisatie heeft twee golfkarren beschikbaar die tussen de parkeerplaats op het landgoed 
Bronbeek en de ceremonieplaats heen en terug rijden.  
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor bezitters van een invalidenkaart. Zij kunnen op aanwijzing van 
de verkeersregelaars deze dag gebruik maken van een beperkt aantal invaliden parkeerplaatsen op het 
landgoed Bronbeek. Vergeet dus niet uw invalidenparkeerkaart mee te nemen en wees op tijd. 
 
Deelnemers maaltijd 
Ook dit jaar zal de maaltijd niet in verschillende groepen worden gebruikt. Er geldt wel een 
limiet van personen die tegelijkertijd kunnen eten. Wanneer u moet wachten omdat de 
Kumpulan tijdelijk bezet is, kunt u in de grote tent nabij de Kumpulan de 
theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” bezoeken (zie bijlage).  
 
Zitplaats bij de herdenking 
Voor de 90 plussers en hun begeleiders zijn de voorste rijen van het vak midden voor het monument 
(tegenover het koor) gereserveerd. 
Voor mensen met een rolstoel en hun begeleiders zijn de voorste rijen van het vak rechts van het 
monument (naast het vak voor de bewoners Bronbeek) gereserveerd. 
Tenzij anders aangegeven zijn de overige zitplaatsen vrij.  
 
Gastvrouwen/-heren 
De organisatie, gastvrouwen en gastheren kunnen u alle gewenste hulp en inlichtingen bieden. Zij zijn 
herkenbaar aan hun rode koord met badge. 
 
 
Wij vragen u dringend om u op tijd naar de herdenking bij het monument te begeven.  
 
 

 

 

Onze herdenking wordt mede 
mogelijk gemaakt door het 
vfonds met middelen uit de 
Nationale Postcode Loterij, 
BankGiro Loterij en Lotto.Uw 

deelname aan deze loterijen 
wordt daarom van harte 
aanbevolen. 



Aanmeldingsformulier herdenking 26 augustus 2018 
Stichting Japanse Vrouwenkampen 
 
Naam en voorletters: 
 
Adres: 
Postcode / woonplaats 
Geboortedatum: 
 
Telefoonnummer: 
 
E mailadres: 
 
Wenst gebruik te maken van de Indische maaltijd:   Ja/Nee *) 
 
Aantal begeleiders:      Maaltijd: Ja/Nee *) 
*) doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
De Stichting heeft een sterke voorkeur voor het aanmelden per e-mail: 
japansevrouwenkampen@gmail.com 
met uw volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en of u gebruik wenst te maken van 
de maaltijd. Als u zich laat begeleiden dan ontvangen wij ook graag de gegevens van uw begeleiders. 
 
 
KTOMM Bronbeek 
t.a.v. Stichting Japanse Vrouwenkampen 
Velperweg 147 
6824 MB Arnhem 
Telefoon: (026) 376 35 78 
 
 
In het geval u wilt doneren dan kan dat op rekeningnummer: 
NL72RABO 0158805801  
t.n.v. St. Japanse Vrouwenkampen 

 
 

 

 

Onze herdenking wordt mede 
mogelijk gemaakt door het 

vfonds met middelen uit de 
Nationale Postcode Loterij, 
BankGiro Loterij en Lotto.Uw 
deelname aan deze loterijen 
wordt daarom van harte 
aanbevolen. 

 

mailto:japansevrouwenkampen@gmail.com


Bijlage Theatervoorstelling 
 

 
 

 


