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Logo Gelderland Herdenkt
 logo positief varianten logo diapositief 

GELDERLAND
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GELDERLAND
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GELDERLAND
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Regionale varianten logo
 voorbeelden regio toepassingen 75 vrijheid

VELUWE 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

AIRBORNE REGIO 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

ACHTERHOEK 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

RIVIERENLAND 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID
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Regionale varianten logo
 voorbeelden regionale variant onderschrift aangepast naar organisator, 
  evenement, onderwerp

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

NIJMEGEN
HERDENKT
RIJNLAND
OFFENSIEF

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

ACHTERHOEK 
HERDENKT
SAMEN VIEREN 
WIJ DE VRIJHEID

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

AIRBORNE REGIO 
HERDENKT
MARKET GARDEN

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

RIVIERENLAND 
HERDENKT
DE VERGETEN 
LUCHTOORLOG

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

VELUWE
HERDENKT
DE JODEN- 
VERVOLGING

NIJMEGEN 
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

VELUWE
REMEMBERS
75 YEAR LIBERTY
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GELDERLAND
HERDENKT
DE VERGETEN
LUCHTOORLOG
WEST BETUWE
links lijnen

Samenstelling logo: vaste kop met 
variabele ondertitel

kop logo 
Static Bold 67 pnt, regelafstand 66 pnt
tekst in kapitalen, Zwart

variabele ondertitel
Static Bold 67 pnt, regelafstand 66 pnt
tekst in kapitalen, Cyaan

Het logo als geheel kan in verhouding vergroot en 
verkleind worden.

De basis (pointer-kop-tijdelijke ondertitel) kunt u 
opvragen via gelderlandherdenkt@gelderland.nl

Logo Gelderland Herdenkt met eigen ondertitel
 basis formaat en verhouding 6



left side

header 
Static Bold 67 pnt, line spacing 66 pnt
text in capital letters, Black

subtitel
Static Bold 43 pnt, line spacing 66 pnt
text in capital letters, Cyan

logo and basic material is available from the email 
gelderlandherdenkt@gelderland.nl

Logo Gelderland Remembers
 basic size and proportion

GELDERLAND
REMEMBERS
 75 YEARS FREEDOM
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Flyer A5
 basis voor- en achterzijde 8 basis voor- en achterzijde basis voor- en achterzijde basis voor- en achterzijde basis voor- en achterzijde

SUNSET MARCH
EERBETOON BIJ
ZONSONDERGANG

Sunset March 
elke avond vanaf 
zonsondergang
De Oversteek
zuid naar noordoever

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

Eén voor één worden 48 paar lantaarn-
lichten ontstoken, in wandeltempo. Voor 
elk van de Amerikanen die hier op 20 
september 1944 sneuvelden. In hetzelf-
de tempo wandelen de deelnemers aan 
de Sunset Marrch mee. Een eerbetoon 
bij zonsondergang, op de stadsbrug 
De Oversteek bij Nijmegen. Elke avond 
weer.

Waalcrossing
Op 20 september 1944 stokte de operatie 
Market Garden bij de Waal in Nijmegen. 
De Waalbrug was stevig in Duitse han-
den, onneembaar voor de oprukkende 
Amerikanen. Ze besloten toen een paar 
honderd meter verderop in canvas bootjes 
de Waal over te steken, om de brug vanaf 
de andere oever te veroveren. De actie 
slaagde, maar 48 Amerikanen kwam bij 
deze Waalcrossing om het leven.

De Oversteek 
Op dezelfde plek werd de nieuwe 
Nijmeegse stadsbrug aangelegd, bij de 
opening in 2013 genoemd naar de mi-
litaire operatie van toen: De Oversteek. 
Sinds eind 2014 wordt elke avond over 
deze brug de Sunset March gehouden. 
De start is bij zonsondergang. De tocht 
begint aan de zuidkant en eindigt een 
kwartier later aan de noordoever, bij het 
monument met de namen van de 48 
gesneuvelde Amerikanen. 
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Voorbeeld van heldenmoed
Het is woensdag 20 september 1944. 
Market Garden is in volle gang. Op zondag  
17 september startte de operatie met 
luchtlandingen bij onder meer Grave,  
Groesbeek en Ede. De bedoeling is 
binnen enkele dagen de bruggen over 
Maas, Waal en Rijn te veroveren, om die 
vrij te maken voor het uit België opruk-
kende grondleger. Vervolgens moet dit 
het doorstoten naar het Ruhrgebied, 
hartje Duitsland. Tienduizenden gealli-
eerde militairen nemen er aan deel. 

De operatie loopt minder voorspoedig 
dan gepland. Bij Nijmegen lopen de 
troepen vertraging op, de Waalbrug blijkt 

Gelderland Herdenkt
Adresgegevens
www.gelderlandherdenkt.nl
telefoon 06 782 992 00

onneembaar. Met inderhaast aangele-
verde canvasbootjes worden ter hoogte 
van de PGEM-centrale enige honderden 
Amerikaanse militairen overgeroeid. 
Onbeschermd op de rivier, onder zwaar 
Duits vuur; 48 militairen komen om. 

De actie slaagt, enkele uren later is de 
Waalbrug in Amerikaanse handen. Ze 
komen echter te laat om de Engelsen bij 
de Arnhemse Rijnbrug te ontzetten. Na 
drie dagen zware strijd hebben die zich 
moeten overgeven. Arnhem blijkt een 
brug te ver. Met grote gevolgen van dien: 
delen van Zuid-Nederland zijn bevrijd, de 
rest van het land blijft bezet, het Westen 
gaat een zware hongerwinter tegemoet.

ROUTEKAARTEN 

Documentaires, informa-

tieplekken en landmarks. 

Wellicht de belangrijkste 

‘plus’ in dit verband: er is 

een groeiende samenwer-

king als extra’s initiatieven 

die speciaal ontwikkeld 

zijn of worden in verband 

met de kroonjaren en de 

toekomst. 

GELDERLAND
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Flyer A5 - voorzijde
 lay out lay out

Wie-wat-waar-wanneer
Arial Bold 9 pnt
tot 5 regels tekst
kleur letter: C50 M6 Y10 K22

Beeldmateriaal 
Ruimte voor beeldmateriaal in 
grijze vlakken

Titel fl yer
Static Bold 25 pnt 
regelafstand 30 pnt
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan

Tussenkopje
lengte tussenkopjes 
passen op 1 regel

9 lay out lay out lay out lay out lay out lay out

Arial bold 9 pnt
tot 5 regels
kleur letter:
C50 M6 Y10 K22

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

STATIC BOLD 
KAPITALEN 
25/30 PNT

Tussenkop: Arial bold, 9,5 pnt
Broodtekst: Arial regular, 7,8 / 9,36 pnt. 
Tekst linkslijnend. 
Kleur letter: zwart

Tekstvak
Hoogte tekstvak is afhankelijk van de 
plaatsing van foto’s: 80 tot 115 mm. 
Dat komt neer op ongeveer 110 tot 180 
woorden.

STATIC BOLD 
KAPITALEN 
25/30 PNT

Arial bold, 9,5 pnt
Arial regular, 7,8 / 9,36 pnt. Tekstvak 
linkslijnend. Kleur letter: zwart

Tekstvak
De tekst kan door lopen tot 80 mm 
hoogte (=65 mm van onderrand) of tot 
115 mm hoogte (=30mm van onder-
rand), afhankelijk van plaatsing foto’s.

Arial bold 9 pnt
tot 5 regels
kleur letter:
C50 M6 Y10 K22

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

65 mm

145 mm

180 mm

12,7 mm 32,5 mm 65 mm

50 mm



Flyer A5 - achterzijde
 lay out lay out 10

Gelderland Herdenkt
Adresgegevens
www.gelderlandherdenkt.nl
telefoon 06 782 992 00

BIJSCHRIFT
Arial regular, 7,8 pnt op 
regelfstand 14
Titel in kapitalen
Tekst linkslijnend.
Kleur zwart.

Arial bold, 9,5 pnt
Arial regular, 7,8 / 9,36 pnt. Tekstvak 
linkslijnend. Kleur letter: zwart

Tekstvak
Plaats voor 2 kolommen:
50 mm breed en 53 mm hoog. 
Afstand tot de linker snijrand: 
12,7 mm en 65,5 mm
Ruimte tot ± 180 woorden (1250 
tekens)

Doorloop tekst in kolom 2. 

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

92,5 mm

Tussenkopje
lengte tussenkopjes 
passen op 1 regel

Contactgegevens
Arial Bold 8 pnt
kleur letter: C100

Beeldmateriaal 
Ruimte voor beeldmateriaal in 
grijze vlakken

Sponsorlogo’s 
Ruimte voor logo’s, 
Gelderland Herdenkt en vfonds 
staan vast in de footer

39,5 mm

145 mm

180 mm

12,7 mm 32,5 mm 65,5 mm 102 mm

50 mm



Sjabloon A5
 voorzijde achterzijde

Sjabloon, 
opvraagbaar
Pointer, logo en kleurvlak 
staan vast in het te 
gebruiken sjabloon.
U kunt deze opvragen via 
gelderlandherdenkt@
gelderland.nl

Sponsoren
Vaste logo’s staan in het 
sjabloon.
Ruimte voor meer spon-
soren op achterzijde fl yer 
tussen deze logo’s.
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Flyer A4
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DE VERGETEN 
LUCHTOORLOG
WEST BETUWE

Gelderland in september
Deze tekst is niet om te lezen. Het 
geeft slechts een beeld van de op-
maak. Een fake-tekst die regelmatig 
herhaalt wordt. Beseffen dat vrede 
en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. 
Er worden verbanden gelegd tussen 
toen en nu.Enkele voorbeelden van 
plannen met een duurzaam karakter: 
apps, routekaarten, documentaires, 
informatieplekken en landmarks.
 
Landmarks
Deze tekst is niet om te lezen. Het 
geeft slechts een beeld van de 
opmaak. Een fake-tekst die regel-
matig herhaalt wordt. Wellicht de 

25 februari: Lezing Wiel Lenders
‘Landmarks - Samenwerking’
Bevrijdingsmuseum | 15:00 uur

belangrijkste ‘plus’ in dit verband: er 
is een groeiende samenwerking met 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: er 
is een groeiende samenwermet als 
extra’s initiatieven die speciaal ont-
wikkeld zijn. Wellicht de belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwerking. Enkele vol met 
als extra’s initiatieven die verband: er 
is een groeiende samenwermet als 
extra’s initiatieven die speciaal ont-
wikkeld zijn of worden in verband met 
de kroonjaren en de toekomst. 

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

Gelderland in september
Slinkt gestaag, het is aan huidige 
en nieuwe generaties om lessen te 
trekken uit het verleden, te beseffen 
dat vrede en vrijheid niet vanzelf-
sprekend zijn. Er worden verbanden 
gelegd tussen toen en nu.Enkele 
voorbeelden van plannen met een 
duurzaam karakter: apps, routekaar-
ten, documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. 

Landmarks
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in dit 
verband: er is een groeiende samen-
wermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die speciaal ontwikkeld 
zverband: er is een groeiende sa-
menwermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
iijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Plekken 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste al ontwikkeld zijn of worden in 
verband met de kroonjaren en de toet 
verband: er is een groeiende samen 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: 
er is een groeiende samenwerking 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Speciaal ontwikkeld zijn of worden 

Gelderland Herdenkt
Adresgegevens
www.gelderlandherdenkt.nl
telefoon 06 782 992 00

in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die sperks. Wellicht de 
belangrijkste ‘plus’ in dit verband: 
er is een groeiende samenwermet 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die spen en landmarks. Wellicht de 
belangrijkste ‘plus’ in dit verband: 
er is een groeiende samenwerking. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: 
er is een groeiende samenwermet 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Speciaal ontwikkeld zijn of worden in 
verband. 

Extra initiatieven
Speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Speciaal ontwikkeld zijn of 

ROUTEKAARTEN 
Documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. Wellicht de 
belangrijkste ‘plus’ in dit verband: 
er is een groeiende samenwer-
king als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of wor-
den in verband met de kroonja-
ren en de toekomst. 

worden in verband met de kroonjaren 
en de toekomst. De belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwerkt als extra’s initia-
tieven die speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die sperks. Wellicht de belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwermet als extra’s initi-
atieven die speciaal ontwikkeld zijn 
of worden in verband met de kroon-
jaren en de toekomst. Enkele vol 
met als extra’s initiatieven die spen 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste ‘plus’ in dit verband: er is een 
groeiende samenwerkingsverband 
met de kroonjaren en de toekomst.
Initiatieven die er is een groeiende 
samenwerking.worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s iijn of wor-
den in verband met de kroonjaren en 
de toekomst. Plekken en landmarks. 

GELDERLAND
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DE VERGETEN 
LUCHTOORLOG
WEST BETUWE

Gelderland in september
Slinkt gestaag, het is aan huidige 
en nieuwe generaties om lessen te 
trekken uit het verleden, te beseffen 
dat vrede en vrijheid niet vanzelf-
sprekend zijn. Er worden verbanden 
gelegd tussen toen en nu. Enkele 
voorbeelden van plannen met een 
duurzaam karakter: apps, routekaar-
ten, documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. 

Landmarks
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in 
dit verband: er is een groeiende 
samenwermet als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die speciaal ontwikkeld 
zverband: er is een groeiende sa-
menwermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
iijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Plekken 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste al ontwikkeld zijn of worden in 
verband met de kroonjaren en de toet 
verband: er is een groeiende samen 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: 
er is een groeiende samenwerking 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 

25 februari: Lezing Wiel Lenders
‘Landmarks - Samenwerking’
Bevrijdingsmuseum | 15:00 uur

die sperks. Wellicht de belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwermet als extra’s initia-
tieven die speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de kroonjaren 
en de toekomst. Enkele vol met als 
extra’s initiatieven die spen en land-
marks. Wellicht de belangrijkste ‘plus’ 
in dit verband: er is een groeiende 
samenwerking.

Extra initiatieven
Speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de kroonjaren

GELDERLAND
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DE VERGETEN 
LUCHTOORLOG
WEST BETUWE

Gelderland in september
Slinkt gestaag, het is aan huidige 
en nieuwe generaties om lessen te 
trekken uit het verleden, te beseffen 
dat vrede en vrijheid niet vanzelf-
sprekend zijn. Er worden verbanden 
gelegd tussen toen en nu.Enkele 
voorbeelden van plannen met een 
duurzaam karakter: apps, routekaar-
ten, documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. 

Landmarks
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in dit 
verband: er is een groeiende samen-
wermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 

25 februari: Lezing Wiel Lenders
‘Landmarks - Samenwerking’
Bevrijdingsmuseum | 15:00 uur

in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die speciaal ontwikkeld 
zverband: er is een groeiende sa-
menwermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
iijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Plekken 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste al ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toet verband: er is een groeiende 
samen als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 

Daarom ondersteunen wij vele en uit-
eenlopende grensoverschrijdende  (her-
denkings)activiteiten in het Duits-
Nederlandse grensgebied. Meer infor-
matie hierover vindt u op onze website 
www.euregio.org. 

NEDERLANDERS EN DUITSERS 
KUNNEN SAMEN MEER 
BEREIKEN! 
DAAR ZIJN WIJ VAN OVERTUIGD. 

DEUTSCHE UND NIEDERLÄNDER 
KÖNNEN GEMEINSAM MEHR 

ERREICHEN! 
DAVON SIND WIR ÜBERZEUGT.

Deshalb unterstützen wir grenzüber-
schreitende (Erinnerungs-)Aktivitäten im 
deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
auf vielfältige Art und Weise. Weite-
re Informationen hierzu erhalten Sie 
auf unserer Website www.euregio.org.
 

Europäische Union
Europese Unie

Foto Piet Spanjers
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Gelderland in september
Slinkt gestaag, het is aan huidige 
en nieuwe generaties om lessen te 
trekken uit het verleden, te beseffen 
dat vrede en vrijheid niet vanzelf-
sprekend zijn. Er worden verbanden 
gelegd tussen toen en nu.Enkele 
voorbeelden van plannen met een 
duurzaam karakter: apps, routekaar-
ten, documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. 

Landmarks
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in dit 
verband: er is een groeiende samen-
wermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die speciaal ontwikkeld 
zverband: er is een groeiende sa-
menwermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
iijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Plekken 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste al ontwikkeld zijn of worden in 
verband met de kroonjaren en de toet 
verband: er is een groeiende samen 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: er 
is een groeiende samenwerking als 
extra’s initiatieven. 

Extra initiatieven
Speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de kroonjaren 
en de toekomst. De belangrijkste 

Gelderland Herdenkt
Adresgegevens
www.gelderlandherdenkt.nl
telefoon 06 782 992 00

‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwerkt als extra’s initia-
tieven die speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die sperks. Wellicht de belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwermet als extra’s initi-
atieven die speciaal ontwikkeld zijn 
of worden in verband met de kroon-
jaren en de toekomst. Enkele vol 
met als extra’s initiatieven die spen 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste ‘plus’ in dit verband: er is een 
groeiende samenwerkingsverband 
met de kroonjaren en de toekomst.

ROUTEKAARTEN 
Documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. Wellicht de 
belangrijkste ‘plus’ in dit verband: 
er is een groeiende samenwer-
king als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of wor-
den in verband met de kroonja-
ren en de toekomst. 

Initiatieven die er is een groeiende 
samenwerking.met als extra’s iijn of 
worden in verband met de kroonjaren 
en de toekomst. Plekken en land-
marks. Wellicht de belangrijkste ‘plus’ 
in dit verband: er is een groeiende 
routekaarten.

Enkele vol met als extra’s iijn of wor-
den in verband met de kroonjaren en 
de toekomst. Plekken en landmarks. 
Wellicht de belangrijkste al ontwik-
keld zijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Enkele 
vol met als extra’s iijn of worden in 
verband met de kroonjaren en de 
toekomst. 
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DE VERGETEN 
LUCHTOORLOG
WEST BETUWE

Gelderland in september
Slinkt gestaag, het is aan huidige 
en nieuwe generaties om lessen te 
trekken uit het verleden, te beseffen 
dat vrede en vrijheid niet vanzelf-
sprekend zijn. Er worden verbanden 
gelegd tussen toen en nu.Enkele 
voorbeelden van plannen met een 
duurzaam karakter: apps, routekaar-
ten, documentaires, informatieplek-
ken en landmarks. 

Landmarks
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in dit 
verband: er is een groeiende samen-
wermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die speciaal ontwikkeld 
zverband: er is een groeiende sa-
menwermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
iijn of worden in verband met de 
kroonjaren en de toekomst. Plekken 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste al ontwikkeld zijn of worden in 
verband met de kroonjaren en de toet 
verband: er is een groeiende samen 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die speciaal ontwikkeld zverband: 
er is een groeiende samenwerking 
als extra’s initiatieven die speciaal 
ontwikkeld zijn of worden in verband 
met de kroonjaren en de toekomst. 

25 februari: Lezing Wiel Lenders
‘Landmarks - Samenwerking’
Bevrijdingsmuseum | 15:00 uur

Speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Enkele vol met als extra’s 
initiatieven die sperks. Wellicht de 
belangrijkste ‘plus’ in dit verband: 

Extra initiatieven
Speciaal ontwikkeld zijn of worden 
in verband met de kroonjaren en de 
toekomst. Speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de kroonjaren 
en de toekomst. De belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwerkt als extra’s initia-
tieven die speciaal ontwikkeld zijn of 
worden in verband met de 
met de kroonjaren en de toekomst. 
Enkele vol met als extra’s initiatieven 
die sperks. Wellicht de belangrijkste 
‘plus’ in dit verband: er is een groei-
ende samenwermet als extra’s initi-
atieven die speciaal ontwikkeld zijn 
of worden in verband met de kroon-
jaren en de toekomst. Enkele vol 
met als extra’s initiatieven die spen 
en landmarks. Wellicht de belang-
rijkste ‘plus’ in dit verband: er is een 
groeiende samenwerkingsverband 
met de kroonjaren en de toekomst.
Initiatieven die er is een groeiende 
samenwerking.Enkele vol met als 
extra’s initiatieven die spen en land-
marks. Wellicht de belangrijkste ‘plus’ 
in dit verband: er is een groeiende 
samenwerking.

Vlaggenparade
Wellicht de belangrijkste ‘plus’ in dit 
verband: er is een groeiende samen-
wermet als extra’s initiatieven die 
speciaal ontwikkeld zijn of worden 

Daarom ondersteunen wij vele en uit-
eenlopende grensoverschrijdende  (her-
denkings)activiteiten in het Duits-
Nederlandse grensgebied. Meer infor-
matie hierover vindt u op onze website 
www.euregio.org. 

NEDERLANDERS EN DUITSERS 
KUNNEN SAMEN MEER 
BEREIKEN! 
DAAR ZIJN WIJ VAN OVERTUIGD. 

DEUTSCHE UND NIEDERLÄNDER 
KÖNNEN GEMEINSAM MEHR 

ERREICHEN! 
DAVON SIND WIR ÜBERZEUGT.

Deshalb unterstützen wir grenzüber-
schreitende (Erinnerungs-)Aktivitäten im 
deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
auf vielfältige Art und Weise. Weite-
re Informationen hierzu erhalten Sie 
auf unserer Website www.euregio.org.
 

Europäische Union
Europese Unie

Foto Piet Spanjers
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Flyer A4 - voorzijde
 lay out lay out

Wie-wat-waar-wanneer
Arial Bold 10 pnt
tot 3 regels tekst
kleur letter: 100% Cyaan

Beeldmateriaal 
Ruimte voor beeldmateriaal in 
grijze vlakken

Titel fl yer
Static Bold 34 pnt 
regelafstand 40 pnt
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan

13 lay out lay out lay out lay out lay out lay out

STATIC BOLD
KAPITALEN
34/40 PNT

Tussenkop Arial bold 12/12
Broodtekst Arial regular, 10/12 pnt.
Tekst Linkslijnend
Kleur letter zwart

Arial bold 10 pnt, regelafstand 12 pnt
tot 3 regels
kleur letter: 100% Cyaan

Tekst in 1 of 2 kolommen, afhanke-
lijk van beeldgebruik. Zie voorbeel-
den op de vorige pagina

STATIC BOLD
KAPITALEN
34/40 PNT

Tussenkop Arial bold 12/12
Broodtekst Arial regular, 10/12 pnt.
Tekst Linkslijnend
Kleur letter zwart

Arial bold 10 pnt, regelafstand 12 pnt
tot 3 regels
kleur letter: 100% Cyaan

Tekst in 1 of 2 kolommen, afhanke-
lijk van beeldgebruik. Zie voorbeel-
den op de vorige pagina

Tussenkopje
lengte tussenkopjes 
passen op 1 regel

905 mm

196 mm

167 mm

12,5 mm 75,5 mm 138,5 mm

59 mm

40 mm



Flyer A4 - achterzijde
 lay out lay out 14

Gelderland Herdenkt
Adresgegevens
www.gelderlandherdenkt.nl
telefoon 06 782 992 00

Tussenkop Arial bold 12/12
Broodtekst Arial regular, 10/12 pnt.
Tekst Linkslijnend
Kleur letter zwart

Tekst in 1 of 2 kolommen, afhanke-
lijk van beeldgebruik. Zie voorbeel-
den op de vorige pagina

BIJSCHRIFT
Arial regular 10 pnt op
regelafstand 14
Titel in kapitalen

Tekst in 1 of 2 kolommen, afhanke-
lijk van beeldgebruik. Zie voorbeel-
den op de vorige pagina

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

92,5 mm

48,5 mm

Tussenkopje
lengte tussenkopjes 
passen op 1 regel

Sponsorlogo’s 
Ruimte voor logo’s, 
Gelderland Herdenkt en vfonds 
staan vast in de footer

180 mm

12,5 mm

12,5 mm 62 mm 116 mm

75,5 mm 138,5 mm

145 mm

59 mm

Contactgegevens
Arial regular 10 pnt
kleur letter: C100

Beeldmateriaal 
Ruimte voor beeldmateriaal in 
grijze vlakken



Sjabloon A4
 voorzijde achterzijde

Sponsoren
Vaste logo’s staan in het 
sjabloon.
Ruimte voor meer spon-
soren op achterzijde fl yer 
tussen deze logo’s.

Sjabloon, 
opvraagbaar
Pointer, logo en kleurvlak 
staan vast in het te gebrui-
ken sjabloon.
U kunt deze opvragen via 
gelderlandherdenkt@
gelderland.nl
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PowerPoint
 openingspagina en vervolgpagina’s 

Sjabloon, opvraagbaar
Pointer, logo en kleurvlak staan vast in het te 
gebruiken sjabloon. U kunt deze opvragen 
via gelderlandherdenkt@ gelderland.nl
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MARKET GARDEN

25 februari: Lezing Wiel Lenders
‘Landmarks - Samenwerking’
Bevrijdingsmuseum | 15:00 uur

Titel
Static Bold 26 pnt 
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan

Gegevens-tekst
Arial regular, Cyaan
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 basis 17

www.gelderlandherdenkt.nl

SAMEN IN 
VRIJHEID 
VIEREN
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www.gelderlandherdenkt.nl

SAMEN IN 
VRIJHEID 
VIEREN
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Bevrijdingsfestival

Wageningen

5 mei 2020
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Titel fl yer
Static Bold 34 pnt 
regelafstand 40 pnt
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan

Titel banner
Static Bold 230 pnt 
regelafstand 270 pnt
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan Sjabloon, 

opvraagbaar
Pointer, logo en kleurvlak 
staan vast in het te gebrui-
ken sjabloon.
U kunt deze opvragen via 
gelderlandherdenkt@
gelderland.nl
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Banner
 lay out voorbeeld op 1 x 2 meter

Titel fl yer
Static Bold 34 pnt 
regelafstand 40 pnt
tekst in kapitalen
kleur: Cyaan

www.gelderlandherdenkt.nl

STATIC BOLD 
KAPITALEN 
230/270 PNT

GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

Arial regular 120 pnt

Wit

hoek 4°
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 75 JAAR VRIJHEID

www.gelderlandherdenkt.nl

STATIC BOLD 
KAPITALEN 
230/270 PNT
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Vaste plek voor website, logo en sponsors
deze staan op het sjabloon

Beeldmateriaal 
ruimte voor beeldmateriaal in grijze vlak

Wie-wat-waar-wanneer
Arial Bold 10 pnt
tot 3 regels tekst
kleur letter: 100% Cyaan



Vlag
 basis 19
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www.gelderlandherdenkt.nl
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Vlag
 lay out   basis voorbeeld op 1 x 2,5 meter 

GELDERLAND
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www.gelderlandherdenkt.nl

Logo 
groot gebruiken
bij deze vlagmaat: 
78 cm breed x 37 cm hoog

Vaste plek website, staat op het sjabloon

Beeldmateriaal 
ruimte voor beeldmateriaal in grijze vlak
hoogte 180 cm, kaderrand op 4°

470 mm

100 mm

106 mm

Sjabloon, 
opvraagbaar
Pointer, logo en kleurvlak 
staan vast in het te gebrui-
ken sjabloon.
U kunt deze opvragen via 
gelderlandherdenkt@
gelderland.nl



Gelderland Herdenkt
 kleurstalen letterfont

Letterfont voor gebruik in logo en titels

STATIC BOLD

Letterfont gebruik in tussenkopjes 

Arial Bold

Letterfont gebruik in broodtekst 

Arial regular

 RGB 0 -159 - 227 

 CYMK 100 - 0 - 0 - 0

 RGB 0 - 97 - 124 

 CYMK 100 - 12 - 20 - 45

 RGB 114 - 166 - 186 

 CYMK 50 - 6 - 10 - 22

 RGB 29 - 29 - 27 

 CYMK 0 - 0 - 0 - 100
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