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Veteranencafé op dinsdag 10 juli 2018 
  
Alle jonge en oude Almelose vetera-
nen èn veteranen uit de regio met 
hun eventuele partners worden weer 
van harte uitgenodigd voor de inloop-
avond het Veteranen Cafe Almelo 
(VCA) op dinsdag 10 juli 2018 vanaf 
19.30 tot ca 22.00 uur ,in de boven-
zaal van Bier- en wijnlokaal Het 
Hookhoes, Grotestraat 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. Bovendien deze maand ook goede plek 
om na te praten over de lokale- en nationale vetera-
nendag. Veteranen hebben inmiddels ervaren dat 
het veteranencafé dè plek is om een aangename en 
zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Op vertoon 
van de veteranenpas wordt bovendien 15% korting 
op de consumpties gegeven.  
 
 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. Het VCA is ook te vinden op Faceboek 
onder "Veteranen Almelo".   
Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 10 
juli 2018 
Namens het VCA, Bernard Schutte 



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

HERDENKING INDIE MONUMENT ALMELO, 14 AUGUSTUS 2018 
Van 16:00 uur tot ongeveer 17:15 uur 

 

 

 

Napraten/Koffiedrinken in ‘de Hofkamp’  

Militaire erewacht gevormd door veteranen 

Welkomstwoord 

Dodenappél: uitspreken van de namen van de gesneuvelde Almelose militairen die vermeld staan op het monument 

Mansions of the Lord, gespeeld door trompettist Herbert Blaak  

Geef acht, gespeeld door trompettist Herbert Blaak  

Vlaggenceremonie 

Here is tot he heroes (A Military tribute), gezongen door het Almelo's Mannenkoor   

Toespraak door Theo Mäkel 

Gedicht Generaal Spoor uitgesproken door Erik Schipper 

Halleluja gezongen door Kira ten Bulte, 

Herdenkingsrede door de heer Wolters, vriend van gesneuvelde heer Schansert vermeld op het monument, samen 
met zijn zoon Paul 

Nina Bobo (Indonesisch slaapliedje), gezongen door het Almelo’s Mannenkoor 

  

2de herdenkingsrede door Harm Nieboer, voorzitter BNMO afd. Overijssel 

Indische Onze Vader, gezongen door het Almelo's Mannenkoor 

Signaal Taptoe gespeeld door trompettist Herbert Blaak  

1 minuut stilte (staand) aansluitend gezamenlijk zingen van het Wilhelmus (coupletten 1 en 6)  

Kranslegging (muzikaal omlijst door zangeres Kira ten Bulte) 

Dankwoord en afsluiting herdenking met defilé langs het monument 



Veteranendag   2018 
 

Inleiding: 
 
Door ‘Den Haag’[het zgn. nationaal initiatief] wordt sinds 2009 elk jaar ge-
vraagd aan de gemeentes om ook lokaal aandacht te besteden aan veteranen 
in hun woonplaats.  
In Almelo is in 2010 de 1e veteranendag georganiseerd.  
Hiervoor bleek bij de plaatselijke veteranen grote belangstelling. Bij zowel oude 
veteranen van WOII en het KNIL, Korea, en NNG, dan wel jonge veteranen van 
de latere vredesmissies.  
De Almelose Veteranendag sluit aan bij de nationale Veteranendag [ dit jaar op 
30 juni in Den Haag] is een nationaal initiatief. Een cadeau voor alle veteranen. 
Een eerbetoon aan Nederlandse waarbij erkenning en waardering voor vetera-
nen centraal staat.  
 

De gemeente Almelo organiseert dit jaar voor de 8e keer een veteranendag 
voor de 362 Almelose veteranen. Vandaag op 21 juni is het zover. Wederom is 
er een uitgebreid programma van 13:30 tot 16:30 uur. De inwoners van Almelo 
kunnen aan de Waterboulevard bij het stadhuis de oude legervoertuigen zien 
van Keep them rolling en staan er veteranen,   



en is er een stand van de Veteranenshop en een  kleine expositie.  

Het middagprogramma is in samenwerking met veteranen comité Al-
melo tot stand gekomen. Dat wilde naast de gebruikelijke besloten bij-
eenkomst ook iets organiseren voor inwoners van Almelo. Op die ma-
nier worden ook mensen die niet direct te maken hebben met vetera-
nen bewust gemaakt van het onderwerp.  
Bijzondere attractie waren de legervoertuigen 
die door de passanten direct werden gekeurd.  

 
Patrick Pierik uit Almelo diende in Bosnië en 
behalve zijn uniform en blauwe baret had hij 
ook zijn gerestaureerde leger Harley meege-
nomen. ’Ik reed op shovel rond en daar was ik 
de technische man, ‘zegt hij trots.  
Keep Them Rolling dat werd opgericht in 1972 
is een vereniging met instandhouding van de 
oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.   

  
’Hou ze rollend’, is een kreet uit de oorlog. Grote 
hoeveelheden munitie en materiaal moest over gro-
te afstanden langs de weg worden vervoerd. Voor 
deze bevoorrading brandstof en onderdelen reden 
militaire wagens heen en weer reden tussen de lan-
dingsplaats Normandië naar elders.  

Nu worden deze oude voertuigen op dagen zoals deze, tentoongesteld. 
Aan de Waterboulevard stond een gigantische tank. Het bleek om een 
Leopard 2-a6 1500 pk’s te gaan die met veel moeite op de straatstenen 
voor het stadhuis is  



neergezet.  

Het zal waarschijnlijk de laatse keer zijn dat de tank te zien 
was in Almelo. De hele serie is verkocht aan Finland.  

Een meneer die was 
gekleed als veteraan, 
met alles erop en er-
aan, tientallen medail-
les bestreek tenminste 
zijn hele borstkas, wees 
naar een trapje dat 
naast de tank stond en 
bedoeld om nieuwsgie-

rige passanten erop te laten klimmen, ‘wilt u er ook op?’ vroeg 
hij aan de nieuwsgierige bezoeker. Dat was niet tegen dove-
mans oren gezegd. Merendeels mannen en jongelui klommen 
omhoog en namen een kijkje.  
Vanwege het slechte weer was de opkomst klein. De wind was 
krachtig. Menigeen had er last van. Voor het Stadhuis stonden 
enkele andere voertuigen die toentertijd in de Tweede We-
reldoorlog waren gebruikt. Een Rode Kruisauto en enkele an-
dere oude jeeps.  



Plotseling kwam een doedelzakspeler naar buiten kwam en begon te 
spelen. 
 
 Blijkbaar een soort inhuldigingsceremonie. Toen dat voorbij was do-
ken de mensen snel naar binnen. Maar in de hal was het een karig 
bezoek. Er stond slechts éen stand van de Veteranenshop en die ver-
kocht veteranenpetjes, speldjes en alles wat te maken heeft  met 
een veteranen leven. Aan de andere kant van de hal stonden grote 
borden opgesteld waar iets kon worden opgeschreven voor de vete-
ranen zelf. Het was bedoeld ter bemoediging. Er stonden teksten 
van: Goed gedaan, en wij zijn trots op jullie. Zonder jullie geen vrij-
heid.  

Boven was een film aan de gang over de Missie naar CAMBODJA, die 
werd gegeven van 14.00 uur tot 15.00 uur.  
Nu was het wachten tot het de beurt was van Michel Hekkert. Om 
15.00 uur zou hij in de raadzaal een lezing gaan geven over zijn missie 
in Bosnië.  
Als men spreekt over iemand die duidelijk genoten heeft van zijn 
missie van toentertijd, is hij het wel. Wat deden die blauwhelmen 
daar? Niet vechten maar om de boel te herstellen. Drie keer werd hij 
uitgezonden via de Verbindingsdienst, de Luchtmobiele brigade en 
de Genie naar Joegoslavië. De Luchtmobiele brigade is een loodzwa-
re opleiding, men moet geen angsten hebben, en een goede licha-
melijke en geestelijke conditie. Michel Hekkert vertelt met passie 
over die tijd.  
Ondanks de spanningen, een mooie tijd. Wat was er dan zo fijn aan? 
Tenslotte werd hij met zijn kameraden een week lang in gijzeling ge-
nomen en waren er her en der ook beschietingen geweest van de 
Servische kant. Nou, het was de saamhorigheid onder elkaar he? Je 



Je werd broeders van elkaar. ‘Als ik nu zou worden gevraagd er weer 
opnieuw naar toe te gaan, zou ‘k zo 
doen!’ 
‘Heeft u na afloop nooit enig last ge-
had van uw missie?’ vroeg ik enigs-
zins verbaasd.   
‘Nog niet,’ antwoordde hij laconiek.  
‘Maar wat je niet hebt, kun je zo krij-

gen.’ Hij sloot de lezing af door te zeggen dat hij ook op scholen lezin-
gen gaf en de kinderen altijd voorhield: ‘VRIJHEID KRIJG JE NIET 
VOOR NIETS!  DAAR HEBBEN WIJ VOOR GEVOCHTEN!’  
 Deze slogan houdt hij de kinderen op school geregeld voor. 
 
Samenvattend:  Al met al best indrukwekkend zo’n middag te hebben 
bijgewoond. In in de raadzaal waren ook een heleboel jongelui aan-
wezig die aandachtig zaten te luisteren en alles opschreven wat de 
spreker vertelde en uit de reactie van veteraan Hekkert kon men op-
maken dat zij voornemen waren om ook bij Defensie in dienst te 
gaan, een mooi streven daar die opleiding heel zwaar is.  



 

    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. 


