VOOR VREDE, VRIJHEID EN VEILIGHEID
Veteranen hebben ons land gediend. Vaak onder zware omstandigheden
zijn ze ingezet voor vrede en voor onze vrijheid en veiligheid.
De Oude Stomp in Alphen aan den Rijn is een activiteitencentrum
voor alle veteranen, ongeacht leeftijd of missie. Bij De Oude Stomp
kunnen ze andere veteranen ontmoeten, lezingen bijwonen of in de
werkplaats aan auto’s en motoren sleutelen. Ook kunnen ze
meedoen aan andere activiteiten, zoals modelbouw, of zelf
activiteiten organiseren.
Sommige veteranen hebben helaas ‘een kras opgelopen’ tijdens hun missie. Als ze dat willen,
kunnen ze een beroep doen op de gecertificeerde hulpverleners (nuldelijnsondersteuners) van
De Oude Stomp. De nuldelijnsondersteuners, de werkplaats en activiteiten van De Oude Stomp
helpen veteranen volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij.
Maar er is meer … Veteranen van De Oude Stomp geven regelmatig gastlessen op scholen,
in samenwerking met het Veteraneninstituut. De veteranen van De Oude Stomp doen dit met heel
veel plezier en de scholen zijn er zeer enthousiast over. Scholen kunnen zich via de website van De
Oude Stomp (onder Contact) melden als ze interesse hebben in een gastles.
Veteranen vragen nooit om hulp, maar ze zijn u wel dankbaar als u hen helpt! Met een donatie,
groot of klein. Met uw donatie kunnen wij gereedschap en apparatuur kopen om onze werkplaats
draaiende te houden. Wat u geeft aan De Oude Stomp, komt direct en geheel bij de veteranen
terecht. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, die zich kosteloos inzetten voor de veteranen.
Veteraan of niet, ook u bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons te komen nemen.
De koffie staat klaar …
Bedankt voor uw belangstelling en graag tot ziens!

St. Veteranencentrum De Oude Stomp
Louis Pasteurweg 7,
2408 AH Alphen aan den Rijn
IBAN: NL 63 RABO 0181262142 St. Veteranencentrum De
Oude Stomp, Alphen a/d Rijn.
Voor contact en de openingstijden: www.deoudestomp.net
De Oude Stomp staat ook op Facebook.

