
 

Zeer geachte Indiëveteraan, 

 

Deze brief ontvangt u als bijlage bij de brief van de minister van Defensie. Minister Ollongren stelt in haar 

brief dat u met vragen over het meerjarig Indië-onderzoek altijd contact kunt opnemen met ons 

Veteranenloket. Dat kan telefonisch (088 334 0000) of per e-mail (info@veteranenloket.nl). Ook voor een 

uitgebreider gesprek kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen. Mijn medewerkers staan graag voor 

u klaar. 

 

Voor de Indiëveteranen die wellicht meer willen, gaan we een stap verder. Op dinsdagmiddag 1 maart en 

op donderdagmiddag 3 maart organiseert het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn voor Indiëveteranen 

twee speciale bijeenkomsten, die in het teken van het genoemde meerjarige Indië-onderzoek staan. Op 

deze bijeenkomsten geeft één van de onderzoekers van het meerjarig Indië-onderzoek een presentatie en 

kunt u daarover vervolgens vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. Daarna kunt u in kleiner 

verband met andere Indiëveteranen en iemand van het Nederlands Veteraneninstituut onder het genot van 

een drankje nog eens rustig napraten. 

 

Wilt u één van deze twee bijeenkomsten bijwonen, meldt u zich hiervoor dan uiterlijk 22 februari aan. Geeft 

u dan ook aan of u zich die middag door iemand laat begeleiden (bijvoorbeeld een familielid of kennis). U 

kunt uzelf en uw eventuele begeleider op twee manieren aanmelden: 

 

Het is voor ons het meest praktisch wanneer u zich aanmeldt via een formulier op onze website: 

https://www.nlveteraneninstituut.nl/indie-bijeenkomst. Wanneer u de website van het Nederlands 

Veteraneninstituut opent, ziet u deze mogelijkheid direct op de homepage. 

 

Is deze manier voor u om wat voor reden dan ook lastig, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden via 

ons Veteranenloket: 088 334 0000. Houdt u er dan wel rekening mee dat u telefonisch een aantal vragen 

zult moeten beantwoorden, bijvoorbeeld of u een begeleider meeneemt en wat de contactgegevens van u 

en uw begeleider zijn. 

 

Nadat u zich heeft aangemeld, sturen wij u per post een bevestiging en aanvullende informatie. Mocht de 

belangstelling voor deze bijeenkomsten nu groter blijken dan we binnen de huidige coronamaatregelen 

mogen ontvangen, dan nemen we uiteraard contact met u op. 

 

Met respectvolle veteranengroet, 

 

 

 

 

Brigadegeneraal der Rijdende Artillerie Paul Hoefsloot 

Directeur-bestuurder Nederlands Veteraneninstituut  
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