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VETERANENDAG 

Op zaterdag 25 juni jl. werd de lokale veteranendag traditiegetrouw weer in de  

Oosterkerk gevierd. Zonder onthulling van het monument maar de sfeer was  

desondanks heel goed.  

Op de website kunt u een verslag en foto’s vinden. Lees meer… 

 

ONDERSCHEIDING 

Dinsdag 11 oktober werden in Hoogkarspel 10 redders onderscheiden, waaronder 

Leo Hartog, Libanon veteraan. Lees meer… 

 

VOORTGANG REALISATIE VETERANENMONUMENT 

Resultaten fondsen en sponsorwervingsactie 

De fondsen en sponsorwervingsactie heeft tot nu toe ongeveer € 8000,- opgeleverd en dat is niet veel meer dan wij u in de 

vorige nieuwsbrief konden berichten. Helaas hebben we de actie tijdelijk stop moeten zetten omdat er door buurtbewoners 

van het havenkwartier bezwaar is ingediend tegen het ontwerp van het monument. Eén en ander is overlegd met profes-

sionele fondsenwervers die zo vriendelijk waren om hun expertise gratis ter beschikking te stellen. Zij verzekerden ons dat het 

beter is om de actie voort te zetten als de bezwaarprocedure is afgerond. Daarna kan één en ander weer snel opgestart 

worden.  

 

Bezwaarprocedure 

Op dinsdagavond 19 juli diende het door 14 bewoners van het havenkwartier ingediende bezwaar tegen het ontwerp van het 

veteranenmonument voor de commissie beroep en bezwaar. De bewoners vrezen dat de bankjes een hangplek zullen worden. 

Projectleider van het Oostereiland Jan van der Heijden voerde aan dat ook zonder monument bankjes op de betreffende 

locatie waren gepland en dat er bij elk ander ontwerp ook bankjes zouden komen. Inmiddels is bekend dat het bezwaar 

ongegrond is verklaard. De indieners kunnen nu in beroep te gaan als ze dat willen. We zullen helaas af moeten wachten of ze 

dat gaan doen voordat we verder kunnen. Wordt vervolgd! 

 

Het plein en het uiteindelijke ontwerp 

Misschien heeft u het al gezien; de gemeente heeft besloten om alvast het 

plein voor het monument uit te graven en te bestraten. Dit geeft al een 

indruk van hoe het moet gaan worden.  

Ook is er nader overleg geweest met kunstenaar Frank Halmans en de 

commissie beeldende kunst over de laatste details; de koffers en plun-

jebalen, de teksten, de vlaggenmast; er moesten nog veel knopen worden 

doorgehakt. 

We zijn er nog steeds van overtuigd dat het monument er gaat komen, zij 

het met enige vertraging.  

We houden u op de hoogte! 

BESTUUR 

Arie van den Broek gaat de vacature vervullen van Leo Hartog die helaas om gezondheidsredenen moest terugtreden. Arie is 

oud marinier en Midden-Oosten veteraan en heeft veel bestuurlijke ervaring in de veteranenwereld.  
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