
 

 

Nieuw ontmoetingscentrum voor veteranen eindelijk officieel geopend 
 

 

Na 'een keer of zes' uitstel door coronabeperkingen was 
inspecteur-generaal der krijgsmacht Frank van Sprang gisteren 
eindelijk in Vlissingen om het Veteranen Ontmoeting Centrum 
Zeeland (VOCZ) te openen.   
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Als inspecteur-generaal van alle legeronderdelen - een functie die prins 
Bernhard, opa van koning Willem-Alexander, als eerste uitoefende - is Van 
Sprang ook inspecteur der veteranen. De luitenant-generaal der mariniers 
beschouwt zijn functie niet als erebaantje om goede sier mee te maken. Een 
Veteranen Ontmoeting Centrum is in zijn visie een ontmoetingsplaats waar 
veteranen bij elkaar komen om genoeglijk samen te zijn. Maar ze moeten 
daarnaast 'maatschappelijke erkenning en waardering' ervaren, terwijl het 
centrum ook als uitvalsbasis kan fungeren voor veteranen die een handje 
helpen. 
 
Ervaringen 
 
Van Sprang memoreerde, nadat hij samen met bestuurslid John Kouters het 
VOCZ had geopend, dat veteranen over hun ervaringen vertellen op scholen 
en hand- en spandiensten verlenen bij grote manifestaties of evenementen. 



,,Veel gemeenten weten dat niet, maar bij een tekort aan handhavers kunnen 
ze bij de veteranen aankloppen. Velen van hen maken zich graag nuttig in de 
maatschappij, mede om zich erkend en gewaardeerd te voelen." 
 
Ludy de Vos van het Nederlands Veteranen Instituut vulde aan dat veteranen 
in Limburg klusteams hebben opgezet, die mensen met een beperking en/of 
een smalle beurs helpen met van alles en nog wat. In Zeeland loopt de 
organisatie van veteraneninitiatieven nog een beetje achter. Maar voorzitter 
Kees Jansen van het VOCZ wil daar binnen niet al te lange tijd verandering in 
brengen. 
 
Laagdrempelig 
Het Veteranen Ontmoeting Centrum in Vlissingen is al anderhalf jaar een 
'laagdrempelige ontmoetingsplaats' voor oud-militairen, waar ook 
politiemensen, brandweerlieden, ambulancemedewerkers en anderen met 
een geüniformeerd beroep elkaar kunnen ontmoeten. Het Elisabeth-
Alexanderhuis aan de Faradayweg op de Vlissingse Kenniswerf moet 
uitgroeien tot broedplaats voor activiteiten voor en door veteranen. 
 
Net als Van Sprang en De Vos beseft Jansen dat het Zeeuwse 
ontmoetingscentrum niet alleen contact moet zoeken met maatschappelijke 
organisaties en instellingen, maar ook met andere veteraneninitiatieven. Zo 
bezocht inspecteur-generaal Van Sprang gisteren niet alleen het 
ontmoetingscentrum, maar ook 'het bivak' (een veteranencafé) op 
Baskensburg, waar veel bezoekers van het VOCZ nog nooit waren geweest. 
 
Mensen die binnenstappen kunnen gewoon gezellig een kop koffie of een 
biertje met elkaar drinken. Maar ze kunnen er ook terecht met eventuele 
problemen, vooral ook als die voortvloeien uit gebeurtenissen die zich 
voordeden tijdens hun carrière. 
 

 

 

 

 

 

 


