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HET MONUMENT KAN GEREALISEERD WORDEN! 

Onthulling op 22 juni, onze locale Veteranendag, door burgemeester Onno van Veldhuizen 

U heeft het misschien al in de krant gelezen; de gemeente Hoorn heeft groen licht gegeven om het Veteranenmonument te 

gaan plaatsen! De burgemeester zal bij de onthulling geassisteerd worden door veteranen en door leerlingen van de  

Praktijkschool die het monument hebben geadopteerd. U bent van harte welkom om bij de onthulling aanwezig te zijn. De 

Hoornse veteranen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Lees meer... 

 

Kunstenaar Frank Halmans aan de slag 

Ontwerper van het kunstwerk Frank Halmans is inmiddels hard aan het werk om de deadline van 22 juni te gaan halen. Hij is 

druk in overleg met aannemers en andere leveranciers want alles moet natuurlijk perfect in elkaar gaan passen. Op dit  

moment is hij onder andere bezig met de voorbereiding van zowel de productie van de banken als het gieten van de objecten. 

De modellen van de koffers en de plunjebalen moeten bijvoorbeeld klaargemaakt worden voor de gieterij. Kortom; er is nog 

veel werk te verzetten! 

 

Sponsor– en fondsenwervingsactie 

Zoals u wellicht weet is de sponsor– en fondsenwervingsactie van onze stichting helaas op de crisis gestuit.  

U kunt daarom nog steeds financieel aan het monument bijdragen, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank! Het rekening-

nummer hiervoor is: 4628918 t.n.v. stichting Veteranen Hoorn o.v.v. Veteranenmonument.  

 

Nieuwe sponsor! 

Dat het monument nog steeds de aandacht heeft merkten we toen Harder Natuursteen zich spontaan als sponsor kwam 

aanmelden. De zoon, kleindochter en kleinzoon van de opa Harder willen dit graag doen ter herinnering aan hun grootvader 

die in de oorlog in de machinefabrieken in Duitsland moest werken, daarvan ontsnapte en vervolgens moest onderduiken. 

Harder Natuursteen heeft heel veel natuursteen mogen leveren om het Oostereiland te laten worden wat het nu is. Voor het 

monument leveren zij de plaquette met de titel en de herinneringstekst. Zij zijn al druk in overleg met Frank Halmans om hun 

aandeel te kunnen leveren, waar wij als stichting Veteranen Hoorn natuurlijk heel dankbaar voor zijn! 

 

VN-voertuigen 

Bij de onthulling van het veteranenmonument zullen verschillende VN-voertuigen  

aanwezig zijn. Dit is een initatief van verschillende veteranen van VN-missies die 

de voertuigen opknappen en onderhouden. Zij doen dit om de historische voer-

tuigen te bewaren, om het werk van militairen tijdens hun missies meer 

bekendheid te geven en om erkenning en waardering voor veteranen te generen, 

hetgeen prachtig aansluit bij het thema van het Veteranenmonument. U heeft op 

22 juni uitgebreid de mogelijkheid om de voertuigen van dichtbij te bekijken en 

om een gesprek aan te gaan met deze veteranen. 

 

 

 

VETERANENVIERING 

Dit jaar zal er voor het eerst op onze Veteranendag een special viering gehouden worden in de Koepelkerk op het Grote 

Noord. Pater Peelen, die veteraan is van verschillende missies, zal voorgaan in een oecumenische viering. Iedereen die zich 

verbonden voelt met onze Nederlandse militairen en veteranen is hierbij van harte uitgenodigd. Op pagina 9 van het paro-

chieblad kunt u een interwiew met pater Peelen vinden. 
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http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article20536573.ece/Onthulling-veteranenmonument-22-juni
http://www.youtube.com/watch?v=FBr8cn-EfRk
http://www.hardernatuursteen.nl/
http://www.rkparochiematteushoorn.nl/assets/bronwater--2.pdf

