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Veteranencafé op dinsdag 8 mei 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 8 mei 2018 vanaf 
19.30 tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, de bovenzaal 
van Bier- en wijnlokaal Het Hookhoes, Grotestraat in Al-
melo. Het maandelijks treffen biedt een prima gelegen-
heid 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 er-
varen dat het vete- ranencafé 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 Almelose veteranen dan vindt u op de websi-
te van het Veteranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook 
treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaar-
digheden aan en kunt u zich via die website aanmelden 
voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief. Het VCA is 
ook te vinden op Faceboek onder "Veteranen Almelo".  
 Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 8 mei 
2018  
namens het VCA,  Bernard Schutte 



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

 

 



 

 



 



 

    Veteranendag Almelo, 21 juni 2018 
                  voor genodigden 

Locatie :   Stadslab Indië 
            Sluiskade NZ  14 te Almelo 
 
 



 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  



 

 

DEN HAAG - Bij Defensie wordt een tweede 
vrouw tot generaal benoemd. Het gaat om ko-
lonel Elanor Boekholt-O’Sullivan. Zij zal na 
haar bevordering vanaf juli leiding gaan geven 
aan het Defensie Cyber Commando (DCC), 
maakte het ministerie donderdag bekend. 

 

De 42-jarige Boekholt-O’Sullivan is momen-
teel nog commandant van Vliegbasis Eindho-
ven. Ze werkte eerder onder meer bij de Mili-
taire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD), was op missie in Afghanistan en 
werkte als programmamanager bij de Defensie
-ICT-organisatie. 
 
De nieuwe luchtmachtgeneraal wordt verant-
woordelijk voor de uitbreiding van de cyberca-
paciteit van Defensie. Het DCC is sinds vorig 
jaar operationeel en is nog relatief klein. De-
fensie investeert de komende jaren flink in cy-
ber. Het DCC beschermt de eigen digitale net-
werken, maar kan ook offensieve aanvallen uit-
voeren 



 

    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. 


