Aan …..

Hoorn,

Betreft; nieuwsbrief over de activiteiten van het comité Veteranendag Hoorn

Geachte veteraan,

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten
rond het organiseren van Veteranendag. Het comité Veteranendag Hoorn werkt achter de
schermen hard aan voortzetting en uitbreiding van de activiteiten. Er zal dit jaar
ondermeer een prachtige tentoonstelling naar Hoorn komen, daar zult u te zijner tijd in
de media meer over vernemen.
Voor de oprichting van een monument voor veteranen in Hoorn wordt er gewerkt aan
een raadsvoorstel en er is een opdracht geformuleerd die onder kunstenaars verspreidt
zal gaan worden. De realisering is complex maar wij streven er naar om op Veteranendag
2010 het monument in de viering te kunnen opnemen.
Het comité is momenteel ook bezig haar werkzaamheden onder te brengen in een
stichting. Dit heeft als doel om zelfstandiger te kunnen functioneren en het
aantrekkelijker te maken voor sponsors om bij te dragen aan Veteranendag. De
gemeente Hoorn zal de stichting financieel en praktisch ondersteunen.
Na oprichting van de stichting zal er ook een website ontwikkeld gaan worden voor de
Hoornse veteranen.
Verder wil het comité samen met wethouder van Onderwijs Ronald Witteveen het project
‘Verhalen van Veteranen’ op de Hoornse scholen gaan promoten. Dit project is
ontwikkeld door de Stichting Leerplanontwikkeling in opdracht van het Ministerie van
OCW. Door middel van dit leerplan kunnen leerlingen in de bovenbouw van het
basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs kennis maken met een
oude of jonge veteraan.
Om dit project te steunen zijn wij op zoek naar veteranen die hier aan mee willen
werken. Als u hier in geïnteresseerd bent kunt u zich melden bij Wiebe Arts van het
Veteranen Instituut: w.s.arts@veteraneninstituut.nl of 0343-474141.
Tot zover het laatste nieuws over de Hoornse Veteranendag en alles wat daar mee te
maken heeft. Als u behoefte heeft aan contact dan kunt u ons bereiken via Marion van

Duijn van de gemeente Hoorn, telefoonnummer 0229-252218 of via de mail:
veteranenhoorn@veteranen.nl.
We hopen u op zaterdag 27 juni te ontmoeten in de Oosterkerk.

Namens het comité Veteranendag Hoorn:
Ton van Weel

Mirjam Hartog

