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Bloemen op adoptiegraven 
 

 
 
Vanmiddag plaatsten verschillende adoptanten van de Stichting Russisch Ereveld bloemen op alle 
geadopteerde graven. Op meer dan 360 graven staan nu paarse en lila chrysanten.  
 
Het was een flinke klus om alle bloemen op lengte te snijden, vazen te plaatsen en deze te vullen met 
water, maar het resultaat mocht er wezen. Het hele ereveld is nu een kleurrijk geheel voor de 
herdenkingsdagen en duidelijk zichtbaar is hoeveel mensen al een soldaat hebben geadopteerd. 
 
Namens het bestuur veel dank aan de adoptanten en vrijwilligers die de plaatsing mogelijk maakten! 
 
 

Ook D'Hamecourt op adoptantendag 
 
Ook Rusland-correspondent Peter d'Hamecourt spreekt op zaterdag 11 mei op 
onze jaarlijkse adoptantendag. D'Hamecourt woont en werkt sinds 1989 in 
Moskou. Hij schreef verschillende boeken over zijn verblijf in Rusland. Hij zal 
onder meer vertellen over de impact van de Tweede Wereldoorlog op het land. 
 
Opgeven voor de adoptantendag kan nog steeds door dit formulier in te vullen: 
http://www.russisch-ereveld.nl/aanmeldformulier.html 
 
Op de adoptantendag, die plaatsvindt in Restaurant Oud Leusden 
(Vlooswijkseweg 1, Leusden), spreken ook Bé Reuvers en Gel Flieringa. Reuvers 
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maakte het lot van Sovjet-Russische krijgsgevangenen van dichtbij mee. Flieringa is directeur van de 
Oorlogsgravenstichting, die het Russisch Ereveld en vele andere erebegraafplaatsen onderhoudt. 
 
Tijdens de lunch heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met andere adoptanten. Ook biedt de 
Stichting Russisch Ereveld rondleidingen aan op het Ereveld en bij Kamp Amersfoort. Als zich al heeft 
opgegeven, ontvangt u z.s.m. een bericht over welke rondleidingen doorgaan en op welk tijdstip. 
 
Het volledige, aangepaste programma van 11 mei: 
09.00 - 10.30: facultatieve rondleidingen Ereveld / Kamp Amersfoort 
10.30 - 10.50: ontvangst met koffie en thee 
10.50 - 11.00: welkomstwoord voorzitter 
11.00 - 11.30: Gel Flieringa, OGS 
11.30 - 12.00: Peter d'Hamecourt, Rusland-correspondent 
12.00 - 12.45: lunch 
12.45 - 13.30: Bé Reuvers 
13.30 - 13.40: slotwoord voorzitter 
14.00 - 15.30: facultatieve rondleidingen Ereveld / Kamp Amersfoort 
 
De kosten van deelname, inclusief lunch, bedragen 10 euro p.p. (15 euro p.p. voor niet-adoptanten).  
Kosten voor de rondleiding bij Kamp Amersfoort bedragen, i.v.m. extra openstelling, 7,50 p.p. 
 
 

Ter herinnering: 4 mei, 9 mei en documentaire op dvd 
 
De aangrijpende NCRV-documentaire Dodeweg 31 is sinds kort op dvd 
verkrijgbaar. Bestellen kan hier. 
 
Op 4 mei vindt de Stille Tocht plaats, die eindigt op het Russisch Ereveld. 
Meer informatie hier. 
 
Op donderdag 9 mei heeft de jaarlijkse Russische herdenking plaats. 
Overwinningsdag valt dit jaar samen met onze Hemelvaartsdag. Om 10.40 
uur verzamelen de gasten en belangstellenden zich voor de ingang van het 
Russisch Ereveld (Dodeweg 31, Leusden). Om 11.00 uur begint de 
ceremonie. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie hier. 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Russisch Ereveld. De nieuwsbrief is alleen per e-
mail te ontvangen en is vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar. 
 
Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de website: www.russisch-ereveld.nl.  
Sommige artikelen uit deze nieuwsbrief kunnen al eerder zijn gepubliceerd op onze website. 
 
Reageren?  
grafadoptie@gmail.com 
 
Wilt u onze activiteiten ondersteunen?  
Rabobank 1276.54.739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld 
 


