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Veteranencafé viert zeven jarig bestaan op 13 fe-
bruari 2018  
  
Eind 2010 namen Gerard Elferink, Theo Mäkel, Ted 
Haitsma en Bernard Schutte het initiatief voor een 
veteranencafé in Almelo. De locatie was snel gevon-
den, Bier- en Wijnlokaal Het Hookhoes aan de Gro-
testraat. De eigenaar, Gabriël Urucoglu, was direct 
enthousiast, stelde de bovenzaal van zijn café ter 
beschikking èn gaf vanaf het begin 15 % korting op 
vertoon van de veteranenpas. Op 8 februari 2011 
volgde de ope- ning. Inmiddels heeft 
het veteranenca- fé een vaste plaats 
verworven onder Almelose veteranen. 
Het 7 jarig be- staan wordt ingeto-
gen gevierd op dinsdag 13 februari 
2018 van 19.30 tot 22.00 uur In de 
bovenzaal van- het Hookhoes. Alle 
jonge en oude Almelose veteranen 
en veteranen uit de regio met hun eventuele partners 
worden zijn hierbij zoals altijd van harte welkom.   
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de 
Almelose veteranen dan vindt u op de website van 
het Veteranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook 
treft u daar interessante regionale veteranenwetens-
waardigheden aan en kunt u zich via die website 
aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-
nieuwsbrief. Ook zijn we te vinden op Facebook on-
der “Veteranen Almelo”  Het VCA hoopt veel vete-
ranen te ontmoeten op 13 februari 2018  namens het 
VCA, Bernard Schutte 
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Veteranen Cafe Almelo,   Albert Zomer geeft een lezing over zijn uitzendingen 

 

 
Botten zeehelden gedumpt in massagraf' 
Schokkende onthullingen van de Indonesische website Tirto.id. De stoffelijke overschotten van Nederlandse zeevaarders zijn 
waarschijnlijk gedumpt in een massagraf, toen de scheepswrakken zijn verwijderd uit de Javazee. Verslaggever Olof van 
Joolen vertelt dat politiek Den Haag geen idee heeft hoe het hierop moet reageren. 

 

Resten zeehelden in massagraf gestort 
Menselijke resten uit oorlogswrakken die illegaal uit de Javazee zijn gehaald, werden in een anoniem massagraf op Oost-Java 
gestort. Het ligt vlakbij de havenplaats Brodong waar de wrakken in stukken zijn gezaagd.  
 

Harteloos in kuil gedumpt 
Een schokkende ontwikkeling in de zaak van de uit de Javazee verdwenen oorlogswrakken. Een Indonesische onderzoeks-
journalist onthult dat de botten van onze zeehelden in een anoniem massagraf zijn terechtgekomen. Volgens het officiële 
onderzoek is niet duidelijk wat met de resten van schepen en bemanning is gebeurd. 

 

20 jan. 

Machteloos tegen slopers verdwenen oorlogswrakken in Javazee 
De laatste punten en komma’s worden gezet, maar verder is het officiële Nederlands-Indonesische onderzoek naar in de Ja-
vazee verdwenen oorlogswrakken klaar. Vast staat dat de schuldigen niet zijn gepakt. Aanknopingspunten om dat alsnog te 
doen, zouden er niet zijn. De duikers die de vermissing ontdekten, kijken terug met een kater. 

 

12 jan. 

Speurwerk in Javazee stopt 
Nederland en Indonesië zetten een punt achter het onderzoek naar de verdwenen scheepswrakken in de Javazee. Aanvul-
lend speurwerk had moeten leiden naar de rovers van de zeemansgraven, maar de sporen zijn doodgelopen, zo bevestigen 
Haagse bronnen. 

 

27 feb. 2017 

Slag in de Javazee herdacht in Kloosterkerk 
In de Haagse Kloosterkerk wordt maandagochtend herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Slag in de Javazee plaatsvond. 
Ruim 450 nabestaanden, één overlevende en de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Jet Bussemaker (Cultuur) 
zijn bij de plechtigheid aanwezig. 
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Dit kunt u lezen in ons december nummer 
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Op maandag 5 februari hebben wij als Almelose veteranen 
met respect in de Sint Georgiusbasiliek te Almelo afscheid  ge-
nomen van de op 30 januari 2018 overleden oudste veteraan 
van Almelo, Dhr. Henk Schwartze.  

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Schwartze was drager van het ereteken voor Orde en Vre-
de met gesp 1946-1947 en het Mobilisatie Oorlogskruis welke 
hem in 2016 alsnog werd uitgereikt. Op de site van Indië mo-
nument Almelo en AA-visie wordt op passende wijze bij zijn 
overlijden stilgestaan. Wij kunnen alleen maar respect en me-
deleven aan zijn familie betuigen door onze aanwezigheid. 
Met ontzettend veel respect een kordaat saluut, rust zacht. 

     Veteranen Commissie Almelo 



 

 

    
Redactie 

Onze veteranenclub VCA is  non-profit, dwz we heffen geen contributie . Maar 
elk jaar zijn er aktiviteiten zoals kranslegging, dodenherdenking en herdenking 
Indië/NNG, waar we kransen leggen in naam van onze VCA. Ook hebben we een 
website met een domein-naam, die om de 2 jaar moet worden betaald. Hier is 
geen geld voor aanwezig. De afgelopen jaren hebben we ons beholpen met een 
collecte in het veteranencafe. Maar dat is ook geen oplossing.  

Het voorstel is dat elke veteraan jaarlijks 1 euro overmaakt naar onze bankreke-
ning bij de ABN reknr. NL 07 ABNA 0627606245. Wij zijn dan uit de problemen 
en hoeven geen tussen liggende collectes te houden. 

Wij rekenen op uw medewerking. Namens de Veteranen Commissie Almelo, 
hartelijk dank. 


