Ingezonden of ontvangen reacties Nederlandse Veteranendag 2016.
Angelique, 4FUN Amersfoort
‘Ons optreden in de tent, was succesvol, voor een dankbaar en enthousiast publiek. We zagen dat de
veteranen enorm hebben genoten.’
Leonie, Specsavers
‘We hebben de hele dag als een mooie belevenis ervaren. Veteranen bleken blij verrast door de korting
die ze bij Specsavers kunnen krijgen.’
Kees de Haan, bezoeker
‘Hartelijk dank voor de kaarten die wij ontvingen voor het Binnenhof en defilé. Het was perfect geregeld
en een feest.’
Ruben Spijker, begeleider
‘Bedankt voor deze prachtige dag. Mijn opa en ik hebben optimaal kunnen genieten van het defilé en
koesteren een mooie herinnering.’
Julia, muzikant Falcon Gards
‘ Het is voor ons een eer te mogen spelen voor veteranen. De veteranen in onze band genieten dubbel.
Hartelijk dank voor deze fantastische dag.’
Jasper, Onbekende Helden
‘Wij hebben ons mogen presenteren op het Malieveld, samen met 3 werkgevers en zijn erg tevreden
over de dag en alle contacten. Graag volgend jaar weer.’
Esmeralda, veteraan-schrijfster
‘Ik heb nog nooit zo’n tot in de puntjes verzorgde Veteranendag meegemaakt. Ik ben langdurig ziek en
vond het super dat er flexibel werd omgegaan met een probleem geval als ik.’
Bart, Dutch Marines Kids Trike Day
‘Perfect geregeld, parkeren op de kazerne, het vervoer naar het Malieveld, de blauwe hap, alles. De
kinderen zullen hier nog lang over napraten.’
Harm, Dutchbat3
‘Veteranendag 2016 zal ik niet snel meer vergeten. Alle mensen die er dit jaar een voor ons extra
speciale dag van hebben gemaakt: hartelijk dank.’
Ebel, Dutchbat3
‘Diep respect voor jullie dag met vele mooie, bemoedigende, emotionele en trotse momenten. Het
zingen in de Blauwe Tent staat vanaf nu in mijn geheugen gegrift.’

Boele Staal, voorzitter Nationaal Comité Veteranendag
‘Een groot compliment en grote dank voor alle medewerkers die Veteranendag weer tot een groot
succes hebben gemaakt.’
Hendrik-Jan, Veteranen Ontmoetingscentra
‘Wij kijken terug op vele duizenden bezoekers, kameraadschap en blije gezichten. In de vele berichten
en foto’s op diverse sociale media, is geen onvertogen woord gevallen.’
Dhr. Peeman, patiënt Parnassia Den Haag
‘Dank u voor de gratis souvenirs, balpennen en literatuur. Ik waardeer dat u mijn ziekte heeft begrepen
en zal gretig naar de televisie kijken.’
Geert Wilders
‘Veel waardering en respect voor onze veteranen.’
O’G3NE
‘Thanks Malieveld!! Het was even doorzetten, maar jullie hielpen Amy er doorheen.’
Paul de Leeuw
‘Het veteranenfilmpje op tv, emotioneerde me. Door het filmpje besef ik dat zo veel jonge militairen op
missie zijn.’
Esmeralda, NOS
‘Veteranendag is geen pr-feestje. Er gebeurt daar echt wel iets. We doen er recht aan door dat zoveel
mogelijk te laten zien.’
Ad, VanAdgroep
‘Wij zijn blij met onze veteranen. Stuk voor stuk leveren ze een belangrijke bijdrage aan ons bedrijf.
Veteranen zijn geen bijzondere mensen, ze hebben iets bijzonders gedaan.’
Jacques, begeleider van zijn zieke vader
‘Het was top. We hebben vandaag de nodige traantjes geplengd, zo hebben we genoten. Mijn vader
kan er nu weer even tegenaan.’
Mevr. Spaans bezoeker en moeder van 2 veteranen
‘Ik wil U hierbij hartelijk bedanken voor weer een onvergetelijke Veteranendag 2016.
Dit jaar was het wel heel bijzonder voor ons als ouders om onze 2 militairen zonen in het defilé te zien
lopen’

