
Witte Anjer & Wall of Honour 



Witte Anjer 

Anjerdag 
Daad van verzet tegen de bezetting 

29 juni 1940 

Anjerdag 
Inzameling geld voor oorlogsslachtoffers 

29 juni 1946-1947 

Prins Bernhard draagt Witte Anjer 
PB overlijdt op 93 jarige leeftijd 

1946-2004 
4 December 2004 



Witte Anjer 

Witte Anjer doet intrede tijdens Veteranendag In Den Haag Juni 2006 

Stichting Anjerveteranendag opgericht 2007 

UNIFIL (Libanon) Veteranen dragen Witte Anjer 
tijdens bevrijdingdefile in Wageningen 

5 mei 2005 

200 gemeenten reiken Witte Anjer uit aan Veteranen tijdens lokale- en 
regionale Veteranendagen 

Juni 2007 



Witte Anjer 

Meer dan 300 gemeenten geven Witte Anjer uit  tijdens lokale- en 
regionale dagen en 20.000 witte anjers in Den Haag 

2012 

Natuurlijke witte anjer maakt plaats voor 
zijden Witte Anjer 

2010 

(K)Anjer kinderen delen Witte Anjer uit Juni 2011 



Witte Anjer 

Commandant der Strijdkrachten (CDS) omarmt Witte Anjer Initiatief 
www.wallofhonour.nl Digitale Witte Anjer 

2014 

Wall of Honour op Veteranendag 
“Voor wie draag jij de Witte Anjer?” 

juni 2013 

Eerste nieuwslezer (SBS 6) draagt Witte Anjer 
tijdens televisie uitzending 

29 juni 2014 

http://www.wallofhonour.nl/


Witte Anjer 

Telegraaf kerstconcert en krantenbijlage met 
prominente rol Witte Anjer 

25 december 2014 

Witte Anjer ook symbool bij andere veteranen 
activiteiten (Market Garden 2014) 

----- 

50 Wall of Honours vinden hun weg naar 
gemeenten  

2015 

Witte Anjer productie door Proson, sociale 
werkplaats, personen met visuele handicap 

2015 



Wall of Honour 

• Introductie 2013 tijdens Nationale 
Veteranendag 

• Voor wie draag jij de Witte Anjer? 
• Uiting van erkenning en respect  

• Persoonlijk bericht(je) 

• Interactie tussen bezoeker en veteraan 

• Tastbaar eerbetoon 
 

 



Lokale Wall of Honour 

• Voor wie draagt “ENKHUIZEN” de Witte Anjer? 
• Uiting van erkenning en respect vanuit lokale bevolking 

• Andere betrekken bij V-dag dan alleen Veteranen 
• Thuisfront 
• Burgers 
• Scholen 

• Promotie middelen lokale Veteranendag 
• Gemeentelijke Web Pagina 
• Lokale print media 
• Educatie 

• Scholen 
• Bevolking 

 

 
 



Lokale Wall of Honour 

• 2 x 2 meter frame 
• Gepersonaliseerd canvas doek 
• 200 Anjers 
• Web Banners 
• Teksten  

• 300, 500, 700 woorden Witte Anjer 

• Logo’s 
• Brochure Witte Anjer (PDF) 
• Beeldmateriaal 

• Foto’s (rechten vrij) 
• Video (rechten vrij) 

• Transport (locatie/Den Haag Malieveld) 



Lokale Wall of Honour 

• Levering (tevens transport periode) 
• Rond 8 juni 2015 

• Of eerder i.v.m. lokale-, regionale Veteranendag 

• Verzameling 
• Woensdag/donderdag voor Nationale Veteranendag 

• 24 of 25 juni 

• Opstelling 
• CS Den Haag / Malieveld  

• Expositie 

 



Lokale Wall of Honour (optie) 

• Opname van alle “uw” veteranen op Digitale Wall 
of Honour 

• Foto 

• Weergave van woonplaats (extra toevoeging) 

• Certificaat 

• A4 

• Zware kwaliteit papier (160 gr) 

• Zware kwaliteit papier ingelijst 

• Verzonden via gemeente naar huisadres 

 

 



Lokale Wall of Honour 
Gemeente Wall of Honour:     750,00 euro 

Aluminium Frame 2 x2 meter 

Elastieken  

Display unit (60 x 50 x 110 cm) 

HPL afgeplakt (water bestendig) 

Logo op voorzijde 

Geheel op 1 pallet verpakt 

 Canvas geplastificeerd doek    180,00 euro 

“Gepersonaliseerd” per gemeente 

Witte Anjers (200 stuks)     250,00 euro 

Promotie materiaal 

Stiften t.b.v. berichten (3) met koord 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal        1180,00 euro 

Subsidie NLVD  (max 20 WoH)    -200,00 

         ------------------ 

           980,00 euro 

 

Transport        200,00 euro (buiten transport periode) 

 



SAVD Disclaimer 

© 2014 Stichting Anjerveteranendag (SAVD) 

 
All logo’s, (registered) company and trademarks are owned by their respective owner. Portions of this document may be used 
based on confidential information provided by SAVD. This is to officially acknowledge that 3rd parties agree not to convey such 
information to any other party in any form without the express written consent of SAVD. The ideas, concepts and designs 
embodies in or referred to by this proposal are designed especially by or for SAVD and are for SAVD use. They remain property of 
SAVD and are not to be conveyed to any third party in any form with express written consent of SAVD. 

 

© 2014 Stichting Anjerveteranendag (SAVD) 

 

Alle logo's, (geregistreerd) bedrijf en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Delen van dit document 
mag worden gebruikt op basis van vertrouwelijke informatie die door SAVD is verstrekt. Na inzicht te hebben gekregen in deze 
informatie mogen 3e partijen op geen enkele wijze deze informatie over brengen naar andere partijen, in welke vorm, zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAVD. De ideeën, concepten en ontwerpen belichaamt in of waarnaar wordt 
verwezen door dit voorstel zijn speciaal ontworpen door of voor SAVD en zijn voor het gebruik van de SAVD. Ze blijven eigendom 
van SAVD en mogen niet worden overgedragen aan derden in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van SAVD. 



29 juni 1940 
Anjerdag 

Daad van verzet 
tegen de bezetting 

29 juni 1946-1947 
Anjerdag 

Inzameling geld  
voor oorlogsslachtoffer 

1946 - 2004 
Prins Bernhard 

draagt Witte Anjer 

4 december 2004 
Prins Bernhard 
overlijdt op 93  
jarige leeftijd 

5 mei 2005 
UNIFIL Veteranen 

dragen Witte Anjer tijdens  
bevrijdings defile in Wageningen 

juni 2006 
Witte Anjer doet intrede 

tijdens Veteranendag 
In Den Haag 

juni 2007 
200 gemeenten 

reiken Witte Anjer uit  
aan Veteranen tijdens 
lokale Veteranendagen 

 

2007 
Stichting 

Anjerveteranendag 
opgericht 

 

2010 
Natuurlijke witte anjer 

maakt plaats voor zijden 
Witte Anjer 

 

juni 2011 
(K)Anjer kinderen 

delen Witte Anjer uit  

2012 
Meer dan 300 gemeenten 

geven Witte Anjer uit  
tijdens lokale- en regionale 

dagen 
 

juni 2013 
Voor wie draag jij de  

Witte Anjer? 
Wall of Honour op  

Veteranendag 
  

2014 
CDS omarmt Witte Anjer 

Initiatief 
 
 

2014 
www.wallofhonour.nl 
Digitale Witte Anjer 

 
 

http://www.wallofhonour.nl/


Veteranendag 2015 

• Wall of Honour 
• 6x6 meter 

 

 
 



Witte Anjer 









Web banner: 720 x 90 

Web banner: 300 x 250 
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Wall element 

Soldaat element 



















Brochure 

Foto’s & Video’s 

Teksten 

Logo’s 

Wall of Honour 


