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*** BREKEND NIEUWS *** 
VETERANENMONUMENT GENOMINEERD VOOR   

HET BESTE VETERANEN INITIATIEF! 
Het Hoornse Veteranenmonument is genomineerd voor de landelijke prijs voor het Beste 

Veteranen Initiatief en daarom vragen wij u om hulp want om te winnen hebben wij uw 

stem nodig! In het onderstaande persbericht kunt u lezen hoe dat gaat en vergeet niet uw 

stem te bevestigen met de link in de e-mail die u ontvangt!  

Ik wil direct stemmen! 

Het monument verdient de prijs omdat het veteranen en burgers met elkaar in contact 

brengt waardoor erkenning en waardering voor veteranen zal ontstaan. 

 

STEM VOOR HET VETERANENMONUMENT EN VERSPREID  

DIT BERICHT IN UW NETWERK! 

BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJKE DANK VOOR UW STEM EN VOOR UW STEUN! 

*** PERSBERICHT *** 

STEM VOOR HET HOORNSE VETERANENMONUMENT! 

Het Hoornse Veteranenmonument op het Oostereiland heeft als doel om veteranen en burgers bij elkaar te 

brengen. Het kunstwerk, dat op 22 juni onthuld zal worden, bestaat uit acht bankjes met koffers en plunjebalen. 

Het staat symbool voor; op reis gaan, weer thuiskomen en je ervaringen meenemen in je leven. 

Iedereen die iets met veteranen heeft is welkom om bij het monument te gedenken of om daar met anderen in 

gesprek te gaan. 

Stem op het Hoornse Veteranenmonument als het Beste Veteranen Initiatief!  

Dat kan op www.veteranendag.nl en vergeet uw stem niet te bevestigen via de link in de bevestigings-e-mail! 

 

Als het Veteranenmonument tot het Beste Veteranen Initiatief  gekozen wordt dan zal het op de Landelijke  

Veteranendag op 29 juni in Den Haag in de Ridderzaal gepresenteerd worden. Doel hiervan is om anderen te 

stimuleren om zich ook in te zetten voor meer erkenning en waardering voor veteranen. 

 

De stichting Veteranen Hoorn wil met de te winnen prijs een scholenproject starten waarmee alle Hoornse 

scholieren minstens één keer in hun schoolcarrière kennis maken met het monument en met veteranen. 

 

Het Veteranenmonument is een initiatief van Indië-veteraan Johan Schaafsma. Naar aanleiding van zijn idee 

werd met een burgerinitiatief aan de gemeente gevraagd om een monument voor omgekomen militairen en  

veteranen van alle Nederlandse missies in de gemeente Hoorn te plaatsen. De gemeente heeft dit van harte 

overgenomen en aan de stichting Veteranen Hoorn gevraagd om het Veteranenmonument te realiseren. 
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