Jaarverslag Comité 4045 Hoorn 2018
1.

Organisatie
Stichting “Het Hoorns Comité 1940-1945”

2
Bestuur
De samenstelling van het bestuur vindt u op onze website: http://www.comite4045.nl
3
App
In nov. 2016 is de bouw van de app “Oorlog in Hoorn” gestart. Daaraan vooraf ging een
periode waarin een projectgroep de verhalen rond de oorlogsmonumenten in Hoorn in kaart
bracht en de documentatie samenstelde.
In de app nemen twee kinderen je bij de hand om van monument naar monument te lopen en
vragen er over te beantwoorden. Twee leerlingen van de Montessorischool hebben de
gesproken verhalen van twee kinderen ingesproken.
In 2018 is de app aangevuld met nieuwe verhalen. Ook in 2019 zullen er verhalen worden
toegevoegd.
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Contacten met de basisscholen
Elk najaar ontvangen de adoptiescholen een email met een vooraankondiging voor de
activiteiten in het komende jaar. Daarin wordt ook het thema bekend gemaakt. Aangeboden
wordt een gastles te komen verzorgen. Gevraagd wordt om met de leerlingen van groep 7/8
een creatieve bijdrage te leveren voor de expositie in het kader van het door het comité
bepaalde thema. In totaal werden 14 klassen bezocht door bestuursleden.
Vanaf 2016 werd een speurtocht georganiseerd langs een aantal oorlogsmonumenten die in
onze stad te vinden zijn. In 2018 6 groepen. Vanaf 2019 wordt deze tocht niet meer
aangeboden. De app zal die gaan vervangen.
Een van de bestuursleden is zich bezig gaan houden met het betrekken van leerlingen van het
Voortgezet Onderwijs in Hoorn.
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Herdenkingsconcert.
Na afloop van de herdenking op het Kerkplein wordt elk jaar een concert georganiseerd in de
Oosterkerk. Steeds wordt geprobeerd een ander soort muziek te laten horen. In 2018 speelden
leerlingen van muziekschool “Boedijn” in Hoorn, de sterren van de hemel.
Het gemiddelde bezoekersaantal is plm. 100. Dat zouden we graag wat hoger willen zien.
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Open Joodse Huizen
Sinds 2016 organiseerde het comité voor het eerst, met het Joods Cultureel Kwartier een route
langs een aantal plekken in Hoorn, waar in de oorlog Joodse mensen woonden of waar
herinneringen aan de oorlog nog vermeldenswaard zijn. Deze woningen worden tijdens deze
activiteit door de bewoners opengesteld voor bezoekers. Er wordt het verhaal verteld, maar
bezoekers kunnen hun herinneringen ook kwijt.
Gestart werd met 7 opengestelde woningen. Het aantal bezoekers is overweldigd, de
woonkamers blijken overal te klein. Jaarlijks proberen we naast de bestaande adressen een
aantal nieuwe toe te voegen. In 2018 telden we 300 bezoekers 9 woningen en gebouwen.
7
PR
Jaarlijks worden 2500 flyers gedrukt om te verspreiden op de scholen, in bibliotheken en
Posters van het herdenkingsconcert en tentoonstelling worden gedrukt op A3 en op zoveel
mogelijk gunstige plaatsen opgehangen.
We verheugen ons in de medewerking van het NHD en de weekbladen, dat onze persberichten
altijd geplaatst worden. Het NHD besteedt ook uit zichzelf aandacht aan onze activiteiten.
Aandacht van de pers blijft wel een jaarlijkse zorg en heeft veel aandacht nodig.
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Sponsoren
Jaarlijks wordt gezocht naar manieren om geld te werven om de activiteiten die we willen doen
te kunnen realiseren. De subsidie van de gemeente Hoorn is daarvoor niet voldoende.
Sponsoren voor de app zijn/waren Boekweit & Olie, st. Kerkmeijer de Regt, fa. Ooijevaar,

Rabobank, Gem. Hoorn, en particulieren (via crowdfunding “het lukt ons”). Voor de uitbreiding
van de app (ook de lesbrieven) is in 2017 een bijdrage van 1500 van een particulier ontvangen
en in 2018 een bijdrage van 1000 euro.
Overige sponsoren zijn De Valkeringgroep, Onderwijsgroep Talent, Nationaal comité 4 en 5 mei
(voor de bloemen gelegd door de adoptiescholen), Actus Notarissen, psycholoog Hoorn,
fa. Schutz, de Hema en Boekweit en Olie.
Zonder deze sponsoren zijn we niet in staat om alle plannen uit te voeren. We zijn hen zeer
dankbaar.
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Stille Tocht
Jaarlijks organiseert het comité de Stille Tocht. De tocht wordt voorafgegaan door twee
trommelaars van Showband Hoorn en de wijkagent. De tocht start bij de Schouwburg en
eindigt 2 minuten voor acht bij de Grote Kerk. Daar wordt om 20 uur de Taptoe geblazen,
volgt 2 minuten stilte.
Vervolgens is er een spreker die op verzoek van het comité het woord voert. In 2018 sprak
dhr. Joost Schrickx.
Ook leerlingen van de adoptieschool van dit moment (Roald Dahl), dragen een gedicht voor.
De Hoornse Harmonie begeleidt het gezongen Wilhelmus en speelt gepaste muziek tijdens de
bloemenlegging. Leden van de scouting assisteren waar mogelijk/nodig.
Voorafgaande aan de Stille Tocht worden de cafés en restaurants bezocht en gevraagd tijdens
de Stille Tocht hun terrassen gesloten te houden. Gelukkig werkt iedereen daarin altijd mee.
Deze tocht trekt jaarlijks plm. 1000 wandelaars.
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Tentoonstelling
Jaarlijks organiseert het comité een tentoonstelling van foto’s uit WOII in Hoorn. Omdat de
foto’s niet veranderen/vernieuwen, wordt er een thema aangekoppeld. Daardoor heeft de
tentoonstelling steeds een andere invalshoek en kunnen andere attributen worden toegevoegd.
De tentoonstelling wordt jaarlijks op grootse wijze officieel geopend in de Oosterkerk in Hoorn.
Daarbij tonen de leerlingen van de groepen 7/8 van de adoptiescholen het door hen gemaakte
kunstwerk dat op het thema van de tentoonstelling is gericht. Jaarlijks bezoeken plm. 250
leerlingen deze opening. Zij zingen daar ook, onder begeleiding van de stadsorganist Mark
Heerink, samen het Wilhelmus.
Leerlingen van de muziekschool Gerard Boedijn luisteren de opening muzikaal op.
Na de opening start de expositie die duurt tot 5 mei. Het aantal bezoekers is gemiddeld 1500.
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Overig
Afhankelijk van andere gebeurtenissen en activiteiten in de stad, zet het comité zich ook in.
In het kader van de renovatie van het Kerkplein (planning 2018) is in overleg met de
ontwerpers en beleidmakers geprobeerd een betere situatie te creëren rondom het monument
aan de Grote Kerk.
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