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Veteranencafé op dinsdag 11 september 2018 
  
Alle jonge en oude Almelose veteranen 
èn veteranen uit de regio met hun even-
tuele partners worden weer van harte 
uitgenodigd voor het veteranencafé door 
het Veteranen Comité Almelo (VCA) op 
dinsdag 11 september 2018 vanaf 19.30 
tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, de 
bovenzaal 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 consumpties gegeven.  
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Al-
melose veteranen dan vindt u op de website van het Ve-
teranen 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 Facebook onder "Veteranen Almelo".   
Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 11 sep-
tember 2018 
 Namens het VCA, Bernard Schutte 



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

 

 



Dinsdag 25 sept 2018 willen we graag 
ons 1 jarig bestaan van het veteranen-
cafe vieren. 
 
Elke laatste dinsdag van de maand waren/zijn we welkom in het 
Wapen van Vriezenveen. 
Deze avond is natuurlijk wel iets speciaals, 1 jaar onderweg en 
we hopen dat we nog vele jaren verder gaan met de mogelijk-
heid om met mede veteranen een gezellige avond samen door 
te brengen. Avond van erkenning en herkenning, van gezel-
schap tot ervaringen delen en dat onder het genot van een 
drankje en een hapje. Laat je je veteranenpas zien heb je ook 
nog 50 % korting op je drankjes. 
 
Dinsdag 25 sept vanaf 19:30  uur in het                             
Wapen van Vriezenveen. 
 
 JULLIE ZIJN WELKOM! 

Uitnodiging 
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    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. 


