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Stille tocht 4 mei 2014
Nadat we eerst s middag om 1500 uur bij ons monument stilte hadden gehouden,
hebben we later deelgenomen aan de Stille tocht tgv van de Dodenherdenking.
Onze bijeenkomst was sober en ingetogen, daarom misschien wel mooi. Ton
Kuppens heeft samen met de kleindochter van de voorzitter een bloemetje
gelegd bij de plaquette.
Het is ons opgevallen dat tijdens de toespraak na de stille tocht alleen gesproken
werd over de slachtoffers van de Tweede wereld oorlog en niet over de
slachtoffers van de vredesmissies die daarna aan veel (jonge) mensen het leven
heeft gekost of beschadigd zijn teruggekeerd.

Veteranendag Hoorn 2014
Op zaterdag 21 juni 2014 werd voor de achtste keer de locale Veteranendag
gehouden. We kunnen er met een goed gevoel aan terug denken, behalve dat de
opkomst van veteranen tegen viel. Wat ons lang zal bijblijven is het optreden van
de “Kids-on-Stage”, zowel bij het monument als later in de Oosterkerk. De viering
in de Noorderkerk met pater Peelen en ds van de Hout was ook goed, met
medewerking van het “Rouw en Trouwkoor” ondersteund door piano en orgel.
In de Oosterkerk werden de aanwezigen getrakteerd op een wervelend en
pakkend optreden door “Kids-on-Stage” met stukken uit hun productie “Leven de

Vrijheid” Gezamelijk werd de maaltijd genoten met de kinderen tussen de
veteranen en druk in gesprek. Deze maaltijd werd afgesloten door de Kids met
hun lied “Geeft acht” wat ze dus eerder bij het monument hadden gepresenteerd.
Er werd geslikt en er werden tranen weggepinkt.
“In de houding staat!”, “Op de plaats rust” “Dank jullie wel.

Met het traditionele “we’ll meet again”, werd in bijzijn van de burgemeester de
dag afgesloten.
www.facebook.com/veteranenmonument
Veteranendag Westfriesland 2015
Volgend jaar zal weer een regionale Veteranendag worden gehouden. Plaats van
handelen zal Medemblik zijn. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Andere activiteiten
Op dit moment zijn er geen plannen voor andere activiteiten. De poging om een
Veteranencafe op gang te krijgen is mislukt. Mogelijk kunnen we nog eens
nadenken over thema bijeenkomsten.
Contacten met jonge en actief dienende veteranen
Niet te min denken we na hoe we de jonge en nog actief dienende veteranen
kunnen bereiken. Dat is lasting omdat ze allemaal druk bezig zijn om het normale
leven gestalte te geven, werk, gezin, studie, enz.

Contacten met scholen
De Praktijkschool van Hoorn heeft ook dit jaar acte de presence gegeven tijdens
de Veteranendag bij het monument. Twee van de leerlingen hebben samen met
de burgemeester bloemen gelegd.

Bezoek scholen aan het monument
Naast het project “Veteraan in de klas” denken we ook na hoe we scholen zover
kunnen krijgen dat ze een bezoek brengen aan ons monument.
De website
We zoeken een nieuwe webmaster en dat blijkt niet ze eenvoudig. We zijn
daarom Janine van Dijk dankbaar dat zij deze taak nog even blijft vervullen.

Hoorn en de Veteranenwet/besluit
Toch een aardige opsteker was het gegeven dat in de bijlage van de
Veteranennota gewag wordt gemaakt van ons monument. Een Hoorns, maar
vooral ook een algemeen Nederlands ontmoetingspunt voor veteranen en
partners. (google: bijlage-bij-veteranennota-2014)
Wilt u de Nieuwsbrief van de Stichting Veteranen Hoorn rechtstreeks per mail
ontvangen? Stuur een mailtje.
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