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Veteranencafé op dinsdag 12 juni 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 12 juni 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 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 12 juni 
2018 
 Namens de 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 
 
 



 

 



 Programma Veteranendag Almelo 
      13.30—16.30 uur  bezichtiging militaire voertuigen van Keep Them Rol-                                       
                             ling voor het Stadhuis, ook is er een echte Leopard-tank                                        
          aanwezig en nog een pantser voertuig (track) 

       Ook aanwezig is de Veteranen Shop met een stand, waar u de ontbrekend           
 de onderdelen van uw veteranentenue kunt aanvullen en uiteraard ander
 e artikelen  waar veteranen belang bij hebben  (zie veteranenshop.nl) 

        Eveneens is er een expositie over missies in het heden en verleden. 

        15.00— 16.00 uur houdt de Amelose veteranen Michel Hekkert een                                  
         lezing over veteranen en hun missies. 

         Avondprogramma 

            18.30 uur     inloop 

           19.00 uur    Opening door burgemeester Arjan Gerritsen 

           19.30 uur    de traditionele blauwe hap 

           22.00 uur    Einde 

     Het geheel wordt opgeluisterd door Alfons van der Kemp 

                  



 

 

 



 

    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. 


