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Veteranencafé op dinsdag 13 maart 2018 
  

Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit 
de regio met hun eventuele partners worden weer van 
harte uitgenodigd voor het veteranencafé door het Vete-
ranen Comité Almelo (VCA) op dinsdag 13 maart 22018 
vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, de bo-
venzaal van Bier- en wijnlokaal Het Hookhoes, Grote-
straat in Almelo. Het maandelijks treffen biedt een prima 
gelegenheid om stil te staan bij de actualiteit van de 
krijgsmacht en natuurlijk ook de (gedeelde) ervaringen 
van de eigen uitzendingen of missies. Veteranen hebben 
inmiddels ervaren dat het veteranencafé dè plek is om 
een aangename en zinvolle avond te 
hebben met lotge- noten. Op vertoon van 
de veteranenpas wordt bovendien 15% 
korting op de con- sumpties gegeven.  
  
Bent u ook geïnte- resseerd in het wel en 
wee van de Alme- lose 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 aanmel-
den voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief. Het 
VCA is ook te vinden op Faceboek onder "Veteranen Al-
melo".  
Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 13 maart 
2018  
namens het VCA, Bernard Schutte 



 'Met man en macht vechten om zo'n jongen in leven te houden' 
 

Maaike staat al bijna twintig jaar in de operatiekamer: in Nederland en op missie. Sinds ze bij Defensie 
werkt (2007), is uitgezonden naar Kosovo en Afghanistan. Die missies hebben haar leven veranderd: ‘De 
jonge mannen waar wij als medisch team niks meer voor konden betekenen, die zal ik nooit vergeten.’ 

Maaike staat al bijna twintig jaar in de operatiekamer: in Nederland en op missie. Sinds ze bij Defensie 
werkt (2007), is uitgezonden naar Kosovo en Afghanistan. Die missies hebben haar leven veranderd: ‘De 
jonge mannen waar wij als medisch team niks meer voor konden betekenen, die zal ik nooit vergeten.’ 

‘Ik voelde me altijd aangetrokken tot Defensie, maar in dienst gaan vond ik een grote stap. De lange peri-
odes van huis vond ik te heftig, voor de mensen om mij heen, maar ook voor mezelf. Als operatieassistent 
blijf je ‘maar’ tweeënhalve maand weg. Dat vond ik mooie middenweg. Ik kan nu een mooie combinatie 
maken tussen mijn werk in het ziekenhuis in Nederland en de uitdagingen van een buitenlandse missie. 

We hebben waarschijnlijk ook Al-Qaida-strijders op de operatieta-
fel gehad 

De meeste mensen denken bij Defensie aan vechten. Maar een 
missie kent heel veel kanten en is meer dan knallen en rennen. 
Iedereen heeft een eigen taak en samen klaren we de klus. Ik ben 
absoluut niet in staat om een legertruck te besturen bijvoorbeeld, 
maar met het medische team kan ik er wel alles aan doen om de 
levens van onze collega’s te redden. 

Maaike tijdens een nachtdienst op missie 

Op missie in Afghanistan kreeg ik vooral Amerikaanse en Canade-
se jongens op de operatietafel. Dat maakte het in zekere zin min-
der zwaar, omdat ik ze iet persoonlijk kende. Het is ontzettend 
moeilijk als je ’s ochtends met iemand in de eetzaal hebt gezeten 
en je dezelfde middag met man en macht werkt om hem of haar 
in leven te houden. Maar dat betekent niet dat het geen impact 
heeft gehad. De jonge mannen waar wij als medisch team niks 
meer voor konden betekenen, die zal ik nooit vergeten. 

Ik kreeg echt kippenvel de eerste keer op Veteranendag 

We hielpen naast militairen ook de lokale bevolking: burgers, politieagenten en soldaten. Daar zaten on-
getwijfeld ook Taliban- of Al-Qaeda-strijders tussen. Een dokter heeft de medische eed afgelegd en daar-
mee gezworen iedereen te helpen. Dat is ergens vreemd, maar aan de andere kant zijn het ook gewoon 
mensen. Je weet bovendien niet onder welke omstandigheden iemand in zo’n groep terecht is gekomen, 
daar kan en wil ik niet over oordelen. 

Waar je ook bent geweest, veteraan zijn schept een band. Dat gevoel van kameraadschap is onbeschrijfe-
lijk. Zelfs als je niet op dezelfde missie bent geweest, begrijp je elkaar. Daarom ga ik graag naar Vetera-
nendag. Ik loop ieder jaar mee met het defilé en vind het elke keer weer bijzonder om daar rond te lopen. 
De eerste keer kreeg ik kippenvel: al die mensen langs de kant. Dan voel je de erkenning voor wat we 
hebben gedaan.’ 

  



Veteranen Cafe Almelo,   Albert Zomer geeft een lezing over zijn uitzendingen 

 

         

Uitnodiging 
 
Voor defensie-veteranen 
aan deze unieke vakbeurs 
eRIC is een uniek kennis-
makings- en samenwer-
kingsplatform voor veilig-
heidsprofessionals en pro-
ducenten en leveranciers 
van producten en diensten. 
Van voertuigen tot beschermende kleding en uitrusting, van ro-
bottechniek tot 3D oefen- en trainingsapplicaties, van specialistische 
ondersteuningsteams tot verbindingen en informatievoorziening; 
eRIC toont state of the art producten en diensten over de hele breed-
te van het veiligheidsdomein. De vakbeurs richt zich op professionals 
van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR, bedrijfshulpverlening, 
Defensie en veiligheidsspecialisten van de overheid en de industrie.  
Alle grote spelers uit het veiligheidsdomein (Brandweer Nederland, 
Nationale Politie, GGD/GHOR, ambulancezorg, Defensie) zijn aanwe-
zig. 
Het beloven twee indrukwekkende dagen te worden, die veiligheids-
professionals met passie voor hun vak beslist niet mogen missen. 
Meer informatie zoals de deelnemerslijst, het programma etc. vind u 
op www.exporic.nl. 
Noah Bevelander 
eRIC (Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheer-
sing) 
T: +31 (0)40 297 94 93 
E:  noah@ogz.nl 



 

 

 

 



 





      



 

    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. 


