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Amsterdam, 25 juni 2016 

Betreft: Herdenking “Slachtoffers Japanse Zeetransporten in Zuidoost-Azië 1942-1945”. 

Geachte heer/mevrouw, 

Ook dit jaar zal op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te 
Arnhem de jaarlijkse herdenking worden gehouden bij het vorig jaar uitgebreide monument voor de 
slachtoffers van de Japanse zeetransporten. 

De herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 10 september 2016, 71 jaar na de capitulatie van Japan. 

De SHSJZ nodigt u van harte uit voor het bijwonen van deze plechtigheid. Er zullen drie sprekers het 
woord voeren: mw. Gerdi Verbeet (voorzitter Nationaal Comité 4 &5 mei); mw. Nicole Bruininga 
(nabestaande) en mw. Sandra Reemer (zangeres en nabestaande). 

U kunt zich voor deze herdenking aanmelden door bijgaand antwoordformulier ingevuld bij voorkeur te 
mailen naar: harwig@upcmail.nl of per post op te sturen naar ons secretariaat te Amsterdam. 
Tevens verwijzen wij u naar onze nieuwe website met een gewijzigd website-adres: www.shsjz.nl 

Het volledige programma van deze dag ontvangt u na aanmelding. 

De maaltijdbonnen zullen op 10 september in de Kumpulan voor u klaarliggen. U bent vanaf 10.00 uur 
welkom in de Kumpulan van Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.  
De herdenking zal om 11.30 uur aanvangen. 

De SHSJZ is voor de organisatie van deze herdenking financieel volledig afhankelijk van donaties. Wij 
verzoeken u daarom bij deze vriendelijk om, mocht u nog geen donateur zijn, zich als donateur aan te 
melden. Bent u donateur of donateur geweest vergeet u dan niet ook voor 2016 uw donatie over te 
maken op rekeningnummer  
NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v. SHSJZ te Amsterdam o.v.v. “Donatie 2016”.  
Donaties en schenkingen aan SHSJZ zijn fiscaal aftrekbaar onder ANBI-status. 

Wij hopen u op 10 september te mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Heiko Roelfsema 
Voorzitter 
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Aanmeldingsformulier  
voor deelname aan de Herdenking van de Slachtoffers van  

de Japanse Zeetransporten in Zuidoost-Azië 1942-1945 op                  

 zaterdag 10 september 2016  

op Landgoed Bronbeek te Arnhem 

       

Ondergetekende wenst aanwezig te zijn bij bovenvermelde herdenking. 

Naam…………………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Postcode en  Woonplaats …………………………………………………………….. 

Telefoonnummer………………………………  

E-mail………………………………………. 

Ondergetekende komt met…………personen 

Aanmelder is zeer slecht ter been en verzoekt om een speciale parkeerplaats:       

Ja /Nee*                       *s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

Het is mogelijk om op 10 september in Kumpulan Bronbeek een Nasi rames maaltijd te gebruiken. 

Ondergetekende: 

wenst……………….. Nasi rames maaltijd(en)  à  € 14,50  p.p. 

wenst……………….. vegetarische maaltijd(en) à  € 14,50 p.p. 

Ondergetekende heeft het totaalbedrag van  €…………… vóór 20 augustus 2016 overgemaakt op 
het rekeningnummer NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v.  SHSJZ o.v.v “maaltijd 10 september 2016”. 

Bij de inschrijvingstafel in Kumpulan Bronbeek worden u de maaltijdbonnen verstrekt. Betaling en 
reservering van de maaltijd ter plaatse op 10 september a.s. is helaas niet mogelijk.  

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk, mocht u donateur van de SHSJZ willen worden of uw 
donatie voor dit jaar vergeten zijn, uw donatie 2016 over te maken op dezelfde rekening  
NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v. SHSJZ o.v.v. “Donatie 2016”. Donaties en schenkingen aan 
SHSJZ zijn fiscaal aftrekbaar onder ANBI-status. 

Handtekening .……………………………………………… 

Dit formulier per post of per e-mail s.v.p. terugzenden vóór 20 augustus aan het secretariaat SHSJZ


