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VLAG VETERANENMONUMENT
Op 22 maart is er een beter passende vlaggenmast naast de plaquette van het Veteranenmonument
geplaatst. Omdat de Nederlandse vlag niet dag en nacht kan blijven hangen wappert daar voortaan
de Veteranenvlag. Deze werd in een klein gezelschap op plechtige wijze gehesen. Op dagen zoals
bijvoorbeeld 4 en 5 mei, Koningsdag en de Nederlandse Veteranendag zal de Nederlandse Driekleur
gehesen worden.
HERDENKING 4 MEI
Evenals voorgaande jaren heeft een delegatie het bestuur van stichting Veteranen Hoorn deelgenomen aan de Stille Tocht op 4 mei. Er werd namens de Hoornse veteranen een bloemstuk gelegd bij het oorlogsmonument bij de Grote Kerk. Voorafgaand werd ook een bloemstuk gelegd bij het Veteranenmonument.
REGIONALE VETERANENDAG
Op zaterdag 20 juni werd in Medemblik de regionale Veteranendag gevierd op een riviercruiseschip dat naast
het voormalige stadhuis lag aangemeerd. Het is inmiddels traditie om dit eens in de vijf jaar samen met omliggende gemeenten te vieren. Op het programma stond o.a. een plechtige kranslegging op het water. Ook was
het mogelijk om een tochtje te maken met de Stoomtram, er was een presentatie over vliegacties boven voormalig Joegoslavië, een muzikaal optreden van Kzing en Kaas met o.a. het prachtige lied ‘Geeft Acht’ en er werd
een heerlijke, traditionele ‘blauwe hap’ genuttigd. U kunt hier de foto’s van deze zeer geslaagde dag bekijken.
BESTUUR
Sinds kort vult David Michel het bestuursteam van stichting Veteranen Hoorn aan. Hij heeft als burger voor defensie gewerkt en kent deze wereld dus goed. Tevens hebben we afscheid genomen van penningmeester Suus
Patelski omdat zij naar Limburg vertrok. Amanda Leetink, echtgenote van secretaris Erwin Leetink, heeft haar
functie overgenomen.
Op 17 maart heeft een gesprek plaatsgevonden met de burgemeester om de relatie tussen het gemeentebestuur en de stichting nog eens te bevestigen. De stichting organiseert in opdracht van de gemeente de Hoornse
Veteranendag. Inmiddels is bekend dat burgemeester Onno van Veldhuizen naar het oosten van het land vertrekt. Wij bedanken hem bij deze voor zijn betrokkenheid bij de Veteranen van Hoorn en bij de totstandkoming
van ons Veteranenmonument en wij wensen hem veel succes in Enschede!
VETERANENDAG 2016
Komend jaar zal er weer een lokale Veteranendag in Hoorn gevierd worden. Omdat het in en rondom juni altijd
druk is met evenementen voor veteranen is er dit keer voor gekozen om dit op zaterdag 12 maart te vieren. U
kunt deze datum dus alvast in uw agenda noteren, we zien u dan graag!
SPEURTOCHT 70 JAAR VRIJHEID
In het voorjaar deden de leerlingen van groep 7 en 8 van de Hoornse scholen een speurtocht met als thema
‘zeventig jaar vrijheid’. De speurtocht voerde langs verschillende oorlogsmonumenten in de stad en ook langs
het Veteranenmonument. Een aantal keren was daar iemand van het bestuur aanwezig om te vertellen over
vrede en vrijheid en hoe daar tegenwoordig aan gewerkt wordt door Nederlandse militairen. Een fotoverslag
kunt u hier vinden.
FACEBOOKPAGINA’S
De Facebookpagina’s van stichting Veteranen Hoorn en het Veteranenmonument hebben er de laatste weken
weer veel likes bijgekregen! Maar er kunnen er altijd nog meer bij natuurlijk! Wij waarderen het zeer als u
vrienden en familie uit wilt nodigen om deze pagina’s ook te liken. Dat draagt o.a. bij aan de landelijke bekendheid van het Veteranenmonument. Het mag dan een gemeentelijk monument zijn, het is inmiddels van nationale betekenis gebleken want het Veteranenmonument wordt door Veteranen uit het hele land bezocht. Ook
foto’s van Veteranen op het bankje van hun missie zijn van harte welkom. Deze worden dan geplaatst in de
eregalerij voor Nederlandse Veteranen op de pagina.
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 gepubliceerd op onze website. Wilt u deze graag per e -mail ontvangen dan
kunt u uw e-mailadres doorgeven aan 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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