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DE BESTE WENSEN
Het jaar 2015 loopt teneinde. Er is veel gebeurd en dat is voor de gemoedsrust van veel Veteranen niet altijd
positief. Daarbij denken we natuurlijk speciaal aan de vele actief dienende militairen die ergens op deze aardbol
zich inzetten voor rust, stabiliteit, vrede en verdraagzaamheid. Ik wens, namens het gehele bestuur, alle veteranen goede feestdagen, een gezellige jaarwisseling toe en een gezond en voorspoedig 2016.
Arie van den Broek, Voorzitter.
VETERANENDAG 2016
Het was natuurlijk ook een druk “Veteranendag” jaar; ik noem onze regionale Veteranendag in Medemblik met
z’n ontroerende en vrolijke momenten; daarnaast voor de Marine mensen de KM Veteranendag in Den Helder,
ook weer zo’n feest en tenslotte natuurlijk de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Daar konden we elkaar
weer tegenkomen.
Omdat deze dagen redelijk vlot achterelkaar kwamen heeft het bestuur van de Stichting Veteranen Hoorn voorgesteld aan de burgemeester om de lokale Veteranendag eerder op de agenda te plaatsen en wel op zaterdag
12 maart 2016. Op deze dag heeft de gemeente Hoorn besloten dat de veteranen die hiervoo r in
aanmerking komen en daar behoefte aan hebben, hun Nobelprijs Draaginsigne uit kunnen laten reiken door
interim-burgemeester Yvonne van Mastrigt. Zij hebben reeds een uitnodiging hiertoe van de Gemeente ontvangen. Voor degene die deze uitnodiging hebben ontvangen en hierop niet gereageerd hebben: doe dit zo spoedig
mogelijk.
EDUCATIEF CENTRUM OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG
Op de afgelopen maar ook op onze eigen Veteranendag zal het Educatief WO2 Centrum acte de préséance geven in de vorm van een tweetal pendelende Amerikaanse legertrucks. Gezien het doel van dit centrum, willen
wij dit even in het zonnetje zetten.
Dit Centrum, gevestigd in Medemblik, heeft als doel om de hedendaagse schooljeugd kennis te laten maken
met de 2e Wereldoorlog. Dit gaan zij doen (er wordt nog druk gewerkt aan de inrichting) door een aantal facetten uit de periode (denk aan pers (censuur), railtransport, bezetting, bevrijding, etc.) door middel van diorama’s met authentiek materiaal te belichten. De gedachte is om de kinderen (maar ook de ouders) met prikkelende vragen na te laten denken over de gevolgen van de keuzes die zij maken. Er wordt met man en macht
gewerkt om e.a. te realiseren en wat wij er van gezien hebben zal dit ambitieuze plan zeker tot wasdom komen, mede door een aantal fantastische schenkingen vanuit de West Friese gemeenschap. Lees meer...
VOOR VETERANEN, DOOR VETERANEN
Zo heel af en toe komen er berichten uit onze Hoornse veteranen gemeenschap die ons prikkelen om iets te
organiseren of te regelen. Eén hiervan was de voorgenoemde uitreiking van de Nobelprijs draaginsigne. Dit
soort ideeën zijn meer dan welkom en daarom roepen wij u op om uw geest de vrije loop te laten en ook met
suggesties voor activiteiten te komen, welke wij mogelijk, zowel organisatorisch maar ook financieel kunnen
ondersteunen. U kunt uw ideeën spuien op ons e-mail adres dat onderaan deze nieuwsbrief vermeld staat.
VINDBAARHEID VETERANENMONUMENT
Zoals velen van u weten is ons monument langzamerhand een begrip aan het worden in de veteranenwereld.
Mensen uit heel Nederland, maar ook daarbuiten, laten zich op “hun” bankje fotograferen en vereeuwigen op
onze Facebookpagina (zie link hieronder). Samen met de gemeente Hoorn werken wij er hard aan om de vindbaarheid van het Veteranenmonument te verbeteren om zodoende nog meer mensen kennis te laten maken
met ons prachtige monument.

Stichting Veteranen Hoorn vormt de connectie tussen veteranen en de gemeente. In verband met de wet op de privacy beschikken wij niet over
adresgegevens van veteranen. Daarom worden nieuwsbrieven ook gepubliceerd op onze website. Wilt u deze graag per e-mail ontvangen dan
kunt u uw e-mailadres doorgeven aan veteranenhoorn@veteranen.nl. Als u deze nieuwsbrief heeft ontvangen maar u stelt daar geen prijs op
dan kunt u dat via hetzelfde e-mailadres doorgeven. Wij zullen uw gegevens dan uit ons bestand verwijderen.
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