
 

HET VETERANENMONUMENT 

Onthulling 

Het jaar 2013 is voor de gemeente Hoorn en haar veteranen een bijzonder jaar geweest.  

Na een jarenlange voorbereiding werd op zaterdag 22 juni het Veteranenmonument onthuld 

door burgemeester Onno van Veldhuizen. Hij werd daarbij geassisteerd door (toen nog) 

onze voorzitter Ton van Weel, veteranen van verschillende missies en leerlingen van de 

Praktijkschool. De titel van het Veteranenmonument ‘Bagage voor het leven’ staat voor op 

reis gaan en je ervaringen meenemen in je leven. De aansluitende oecumenische viering in 

de Koepelkerk werd een sfeervolle en intieme gebeurtenis.  

Facebookpagina  

Met het Veteranenmonument heeft Hoorn er een trekpleister bij gekregen. Het is weliswaar 

een gemeentelijk monument maar omdat het alle Veteranen, oud militairen en hun naasten 

aangaat is het van nationale betekenis. Dat blijkt ook uit het feit dat er elke dag wel mensen op het plein 

komen kijken. Zij raken daar met Veteranen en met elkaar in gesprek. Bovendien laten veel veteranen zich op 

het bankje van hun missie fotograferen; een mooier compliment voor het ontwerp van Frank Halmans is niet te 

bedenken! Dit was aanleiding om een Facebookpagina te openen waar deze foto’s in een eregalerij gepubliceerd 

worden. U kunt deze pagina vinden als u op Facebook zoekt op Veteranenmonument. Ook de stichting heeft 

een Facebookpagina. Als u bovenaan de pagina’s ‘vind ik leuk’ aanvinkt dan ontvangt u automatisch alle  

informatie die geplaatst wordt. Veteranen kunnen hun foto mailen aan veteranenmonument@veteranen.nl, 

graag met vermelding van naam en missie(s). Wij zullen die dan zo spoedig mogelijk in de eregalerij plaatsen! 

Compliment voor de gemeente Hoorn 

Stichting Veteranen Hoorn heeft in opdracht van de gemeente Hoorn het Veteranenmonument mogen  

realiseren. Wij zijn de gemeente hiervoor zeer erkentelijk! Het is duidelijk dat erkenning en waardering voor 

veteranen in Hoorn hoog op de agenda staan! U kunt hier de foto’s van de onthullingsceremonie bekijken. 

 

SCHOLENPROJECT 

Een andere doelstelling van de stichting Veteranen Hoorn is het op poten zetten 

van het project ‘Veteranen voor de Klas’. Dit is een initiatief van de stichting 

Nederlandse Veteranendag. Er zijn contacten gelegd met o.a. de Praktijkschool 

Hoorn. In voorbereiding op de onthulling van het Veteranenmonument heeft 

voorzitter Arie van den Broek daar een gastles gegeven. Uiteindelijk is het doel 

om op zoveel mogelijk scholen in onze gemeente jaarlijks een gastles te laten 

geven door een veteraan. Op deze pagina kunt u meer lezen over dit project. 

Geïnteresseerde scholen kunnen natuurlijk ook contact met ons opnemen. 

 

VETERANENDAG 2013 

Zie voor een verslag onze website. Lees meer... 

 

NULDELIJNS BUDDYSUPPORT 

Kent u een veteraan of oud militair die mogelijk hulp of ondersteuning nodig heeft, of misschien een partner of 

kinderen? Er bestaat een zogenaamd ‘nuldelijns ondersteuningsysteem’, dit is hulp van lotgenoten die hier een 

speciale cursus voor hebben gevolgd. Ook in Hoorn zijn mensen actief als nuldelijnsondersteuner. Wilt u hier 

informatie over dan geven wij u dat graag. Er is ook een landelijk telefoonnummer dat 24 uur per dag  

bereikbaar is, het Centrale Aanmeldingspunt of CAP: 0343-474148. Lees meer... 

 

CONTACT MET VETERANEN 

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 gepub-

liceerd op onze website. Wilt u deze graag via e-mail ontvangen dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via  

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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http://www.kijkopfotos.nl/veteranenmonument/
http://www.veteraneninstituut.nl/projecten/onderwijsproject
http://www.veteranenhoorn.nl/2013.htm
http://www.veteraneninstituut.nl/zorg/centraal-aanmeldpunt-cap
https://twitter.com/VeteranenHoorn
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Veteranen-Hoorn/401042103328094?fref=ts
https://www.facebook.com/Veteranenmonument?fref=ts

