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Veteranencafé op dinsdag 9 oktober 2018 
  

Het is weer zover. Alle jonge en oude Al-
melose veteranen èn veteranen uit de 
regio met hun eventuele partners wor-
den weer van harte uitgenodigd voor het 
veteranencafé door het Veteranen Comi-
té Almelo (VCA) op dinsdag 9 oktober 
2018 vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het 
veteranencafé, de bovenzaal van Bier- en wijnlokaal Het 
Hookhoes, Grotestraat in Almelo. Het maandelijks treffen 
biedt een prima gelegenheid om stil te staan bij de actua-
liteit van de krijgsmacht en natuurlijk ook de (gedeelde) 
ervaringen van de eigen uitzendingen of missies.  Vetera-
nen 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 óók 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 9 okto-
ber 2018 
Namens het VCA, Bernard Schutte 



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

 

Schieten & BBQ 
Datum 14-09-2018 
Op vrijdag avond hebben we ons verza-
meld bij SDVV te Almelo. 
Deze avond is georganiseerd om als vete-
ranen wat vaker samen te doen. 
En een ieder met een militaire achtergrond ook wel heeft geschoten 
en meestal dit al jaren niet meer heeft gedaan 
De veteranen van Almelo, wie elke maand elkaar ontmoeten bij het 
Hookhoes en veteranen Twenterand 
SDVV is een schietvereniging waar de leden met verschillende wa-
pens schieten. 
Varierend van luchtpistool tot 9mm pistool en 7.62 geweer. 
Wij hebben deze avond een promotie avond gehad. 
De club is in 3 groepen verdeeld. 
De eerste groep had een kleine competitie schieten met een luchtge-
weer op 10m. 
De tweede groep ging schieten met 0.22 geweer op 50m. 
de derde groep kreeg een demonstratie van verschillende wapens, 
van de eerste voorladers naar het wilde westen tot aan de militaire 
wapens. 
Nadat een ieder alles had mee gemaakt hebben we ter afsluiting ge-
noten van een barbeque. 
Te lezen naar alle berichten op de veteranen app, is het een geslaag-
de avond geweest en hoop ik dat we dit soort avonden vaker kunnen 
organiseren en ook met de veteranen van Twenterand 

Michel Hekkert 



 



 

 



 



 

 

 

 

 
 

  



 



Onderzoek bevestigd:                                 
  Hitler pleegde zelfmoord 
 
Adolf Hitler is wel degelijk zelfmoord gepleegd in 1945. Waar-
schijnlijk door cyanide in te nemen en door een schot in het hoofd. 
Dat zeggen Franse onderzoekers die uitzonderlijk toegang hebben 
gekregen tot een stuk van de schedel en tanden van de dictator. 
Deze worden door de Russische geheime dienst FSB in Moskou 
bewaard. 
“De tanden zijn authentiek, daarover bestaat er geen enkele twijfel”, zo zei professor 
Philippe Charlier aan het persbureau AFP. “Onze studie bewijst dat Hitler gestorven is in 1945.” Charlier is een gerechts-
dokter die gespecialiseerd is in “historische cold cases”. Hij heeft ook onder meer meegewerkt aan de analyse van het 
gemummificeerde hart van Richard Leeuwenhart. 

“We kunnen stoppen met de samenzweringstheorieën over Hitler. Hij is niet gevlucht naar Argentinië in een onderzeeër, 
hij zit niet in een geheime basis op Antarctica of op de achterkant van de maan”, zo zei Charlier. De studie van Charlier 
en vier andere onderzoekers is eerder gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine ““. 
Schedelfragment en tanden 
De bevestiging dat Hilter wel degelijk gestorven is in 1945 is er gekomen op twee verschillende tijdstipen en op verschil-
lende plaatsen. Eerst kregen de onderzoekers toegang tot een deel van de schedel en tot een deel van de kaak en een aan-
tal tanden van Hitler die in Moskou bewaard worden. Deze worden in de Staatsarchieven van de Russische Federatie en 
op de hoofdzetel van de geheime dienst FSB, de opvolger van de KGB -nota bene in een oud sigarettendoosje be-
waard. De schedel vertoonde een gat aan de linkerkant dat hoogstwaarschijnlijk door een kogel veroorzaakt was. De on-
derzoekers stelden vast dat de morfologie van het schedelfragment, “volledig overeenstemde” met röntgenfoto’s die van 
Hitlers schedel genomen waren, een jaar voor zijn dood. 
Enkele weken later kon Charlier aan de universiteit van Saint-Quentin-en-Yvelines, 
waar hij een team van medische antro- pologen leidt, enkele fragmenten van de tan-
den onderzoeken met een microscoop. De analyse van de tanden en verschillende 
valse tanden toonde afzettingen van wit tandsteen en geen spoor van vezels van 
vlees – Hitler was een vegetariër -, zo zei Charlier. “We hebben de zekerheid van een 
anatomische overeenkomst tussen de röntgenfoto’s, de beschrijvingen van de autop-
sieën, de beschrijvingen door getuigen, voornamelijk diegenen die de tandprothesen 
gemaakt hebben en de realiteit van wat we in onze handen hebben gehad”, aldus Char-
lier. “Al deze analyses bij elkaar geno- men bevestigen 
 Gif en een kogel 
De studie bevestigt niet alleen het al- gemeen aanvaarde denkbeeld dat Hitler op 30 
april 1945 samen met zijn maîtresse Eva Braun in zijn bunker in Berlijn zelfmoord heeft gepleegd. Ze werpt ook een 
nieuw licht op de precieze doodsoorzaak, zo zei Charlier. “We wisten niet of hij een ampul met cyanide-gif had gebruikt 
om zichzelf om te brengen, of dat het een kogel in het hoofd was. Naar alle waarschijnlijkheid was het beide”, zei hij. 
 Bij het onderzoek van de tanden werden er geen sporen van kruit gevonden, wat aantoont dat er geen revolverschot werd 
afgevuurd in de mond, maar waarschijnlijk in de nek of het voorhoofd. Daarnaast kunnen blauwe afzettingen op Hitlers 
valse tanden een aanwijzing zijn voor “een chemische reactie tussen het cyanide en het metaal van de valse tanden”, al-
dus Charlier. In dat geval zou Hitler dus een cyanide-capsule stukgebeten hebben en daarna met een pistool zelfmoord 



 
 



 

    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. 


