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5 JAAR

NEDERLANDSE
VETERANENDAG
ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG
KIJK OP VETERANENDAG.NL
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Nederlandse Veteranen
Ingezet in dienst van de vrede
De vijfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden
op zaterdag 27 juni 2009 te Den Haag. Met deze dag
wordt op vele manieren stilgestaan bij de inzet van
Nederlandse militairen in verschillende delen van de
wereld. In het verleden, maar ook meer recent bij
vredesoperaties. De Nederlandse Veteranendag is niet
alleen voor de veteraan zelf, maar ook voor familie en
een algemeen publiek. Een dag voor herinnering, maar
ook voor het versterken van het besef dat militairen,
namens ons allen, worden ingezet in dienst van de
vrede.
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Het ceremonieel gedeelte
In aanwezigheid van Z.K.H. prins WillemAlexander gaat de Nederlandse Veteranendag
van start met een plechtige bijeenkomst in de
Ridderzaal, waar verschillende sprekers het
woord voeren. Daarna wordt door veteranen op
het Binnenhof aan een 50-tal militairen een
herinneringsmedaille uitgereikt voor hun
onlangs afgesloten inzet bij vredesoperaties.
Vervolgens neemt de Prins van Oranje een defilé
af waaraan door ruim 3.500 veteranen en 800
actieve militairen wordt deelgenomen. Bijzonder
is de aanwezigheid van de Gele Rijders met een
door paarden getrokken veldgeschut. Dit defilé
wordt begeleid door militaire en burger
muziekkorpsen en een selectie voertuigen.
Spectaculair onderdeel is een fly-past van
historische en moderne vliegtuigen over de
Hofvijver.

13.10-14.30 uur
Defilé door de Haagse
binnenstad & fly-past over
de Hofvijver

Jan Hoynck van Papendrecht 1858-1933
Gele Rijders op oefening in de duinen
Met dank aan Kunsthandel Mark Smit
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Manifestatie op het Malieveld
Iedereen is van harte welkom op het Malieveld,
waar vanaf 9.30 uur dag een afwisselend
programma wordt geboden. U kunt er
veteranen ontmoeten, aan sportieve
activiteiten meedoen en tentoonstellingen
bekijken. De jonge bezoekers kunnen terecht
in Kamp Kids en het Activity Park. In stands
presenteren zich verschillende organisaties en
instellingen die betrokken zijn bij veteranen,
zoals ‘Veteranen met een Missie’.
Verder zijn er indrukwekkende optredens van
de Gele Rijders met ouderwets getrokken
geschut en valt er historisch en modern
militair materieel te zien. Natuurlijk is er tijd
en plaats voor een hapje en een drankje. Op
het hoofdpodium wordt de muziek verzorgd
door Do, Rob de Nijs, Wieteke van Dort (Tante
Lien) en de Koninklijke Militaire Kapel.

9.30-17.30 uur
Activity Park, Kamp Kids
14.30 uur
Paardenshow van de
Gele Rijders
14.30 uur
Optredens van Tante Lien,
Do en Rob de Nijs
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Veteranen van alle tijden
Nederlandse veteranen hebben een zeer
verschillend verleden. De ouderen zijn in
meerderheid ingezet tijdens de Tweede
Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië
en Nieuw-Guinea of als VN-detachement in
Korea. In meer recente jaren zijn veel jonge
veteranen afkomstig van missies die
vredestaken hebben uitgevoerd bij gewapende
conflicten overal ter wereld. Het spreekt
vanzelf dat hun ervaringen zeer uiteenlopen en
dat zij Veteranendag op hun eigen, specifieke
manier beleven. Anderzijds delen zij, oud of
jong, man of vrouw, de behoefte dat hun inzet
op waarde wordt geschat en dat zij bij het
algemeen publiek de erkenning krijgen die ze
verdienen.

‘Deze dag geven we in heel
Nederland uiting aan de
verbondenheid die we voelen
met onze veteranen, oud en
jong. Wij staan achter u. In
goede en in slechte dagen. Nu
en straks’
Premier Balkenende 28 juni 2008
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Kom ook naar Den Haag
Op zaterdag 27 juni staat Den Haag geheel in het teken van de
Nederlandse Veteranendag. Het is een dag van en voor iedereen. Naast
het kleurrijke defilé en de Manifestatie op het Malieveld is er in het
stadscentrum volop activiteit. Een heuse theaterwagen is op vele plaatsen
te zien. Bart Chabot brengt hierin een breed programma met onder
andere veteranenverhalen, interviews, muziek en poppentheater.
Net als de afgelopen jaren belooft de vijfde Nederlandse Veteranendag
weer een mooi evenement te worden. In verband met de drukte wordt
geadviseerd met het openbaar vervoer naar Den Haag te komen. Kijk voor
de meest actuele informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid

Vrijdag 26 juni 13.00 uur
Een spectaculaire dropping van tien
parachutisten boven de Hofvijver. Mis het niet!
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Het Comité Nederlandse
Veteranendag dankt:

