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Het Military Meeting Point (MMP) is gevestigd in het International 
Conference Center aan de Ouverbergstraat 1 in Brunssum. Bij het 
MMP kunnen veteranen en andere (ex-)militairen elkaar laagdrempelig 
en onder het genot van een drankje ontmoeten. Mede door het 
internationale karakter creëren we een setting waar ook het personeel 
van JFC zich thuis zal voelen. Mede dankzij de medewerking van het 
JFC hebben we nu een plek waar we kunnen ontmoeten, verbinden en 
verbroederen.

Vanuit het MMP stimuleren we om samen activiteiten op te pakken en te 
leren van elkaars kennis, ervaring en kunde op elk denkbaar gebied. 

Naast de ontmoetingsplek in het ICC is er ook een nieuwe werkplaats 
beschikbaar. Hier kan men met hout, metaal of andere materialen onder 
begeleiding bijvoorbeeld aan een eigen project werken waarvoor men thuis 
geen plaats of gereedschap heeft. De loods is groot genoeg om met een 
auto of motor naar binnen te kunnen waardoor ook de mogelijkheid bestaat 
om kleine reparaties uit te voeren waarvoor geschikt en veilig gereedschap 
aanwezig is. Zie de achterzijde van deze flyer voor meer informatie over 
het veteranen klusteam.

Je kunt lid worden van Veteranen Brunssum Military Meeting Point voor €5 
per maand of €50 per jaar. Als lid krijg je toegang tot de faciliteiten die het 
MMP beschikbaar heeft, zoals de werkplaats en het aanwezige 
gereedschap. Er zullen regelmatig activiteiten georganiseerd worden. 
Gezinsleden zijn ook welkom in de vorm van een ’vrienden-lidmaatschap’ 
maar alleen veteranen of (ex-)militairen hebben inspraak en stemrecht 
tijdens de ALV (algemene ledenvergadering).

Kijk voor openingstijden, lidmaatschap en overige info over het MMP en de 
MMP werkplaats op de website, onze facebookpagina (Military Meeting Point 
Brunssum) of bel via: +31-6-553 151 71
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Het klusteam van Veteranen Brunssum is al enige tijd actief. Dit team 
is nu onderdeel van Military Meeting Point. De ruimte die is gevonden 
waar we als veteranen kunnen klussen, knutselen en hobbyen, is 
tevens de werkplaats en opslaglocatie voor het klusteam. Hierdoor 
zijn de werkomstandigheden en de mogelijkheden om op een goede 
manier klussen uit te voeren enorm verbeterd. 

Leden van de vereniging MMP mogen op afspraak en tegen kostprijs van 
slijt- en verbruiksmaterialen gebruik maken van de werkplaats. Het huidige 
beschikbare gereedschap is deels privé-eigendom van het klusteam en er 
zijn een aantal zaken die nog nodig zijn. Hiervoor is enerzijds externe 
financiële hulp van harte welkom, anderzijds worden de kosten opgebracht 
uit lidmaatschap en klussen die in opdracht van derden worden uitgevoerd 
tegen een gereduceerd tarief. De opbrengsten van deze klussen zijn voor 
het Military Meeting Point. 

Het veteranen klusteam van Military Meeting Point bestaat uit een aantal 
militaire veteranen, die om welke reden dan ook niet meer kunnen 
deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Om toch bezig te kunnen zijn 
én een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij zetten zij hun tijd, 
kennis en kunde in ten gunste van de vereniging. Het team kan op verzoek 
ingezet worden voor klussen in en om het huis, variërend van bijvoorbeeld 
tuin opschoning tot het bouwen van een overkapping en van schilderen tot 
aan het opknappen en verbeteren van een ruimte in huis. Maar ook ter 
ondersteuning van verenigingen of bedrijven bij bijvoorbeeld het opbouwen 
en afbreken voor evenementen. 

Kijk voor meer informatie, lidmaatschap, openingstijden van de MMP 
Werkplaats en het MMP of voor het maken van een afspraak met het 
klusteam op de website of onze facebookpagina (Military Meeting Point 
Brunssum). Bellen kan ook via: +31-6-190 027 02 of +31-6-482 045 09.

De MMP Werkplaats bevindt zich aan de Eindstraat in Brunssum. 


