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Wintertijd in het veteranencafé op dinsdag 13 november 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 in het 
veteranencafé door het Veteranen Comi-
té Almelo (VCA) op dinsdag 13 november 
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 Faceboek onder "Veteranen Alme-
lo".  Tot 13 november 2018.  
Namens het VCA, 
Bernard Schutte 



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

 

 

 



 



 

 



 

Overspannen ! 
   "Vertel eens wat er scheelt.", zegt de psychiater.  "Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk", aldus 
de man 

Ik trouwde met een weduwe die een volwassen  

stiefdochter en trouwde met haar.  

Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder.  

Mijn vrouw kreeg een zoon.  Die werd automatisch de schoonbroer van mijn vader, want hij is de 
halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd.  

Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook mijn oom.  

De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon.   

Dat is dus mijn broer, want hij is de zoon van mijn vader. Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is de zoon 
van mijn stiefdochter.  

Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders moeder is, waardoor ik de kleinzoon van 
mijn eigen vrouw ben. dochter had.  Zij werd mijn stiefdochter.  

Mijn vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn 

Aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van 
mijn vrouw, maar ben ik ook mijn eigen grootvader !  

...... daarom ben ik nu een beetje overspannen ........ 



 

 

 

 

 
 

  



Herdenkingen 

In Zeeland en het westelijke deel van Noord-Brabant wordt eind oktober op veel plaatsen de 
Slag om de Schelde herdacht. Bijvoorbeeld op zaterdag 27 oktober 10.30 uur bij de Sloedam bij 
Arnemuiden. 
 
Dezelfde dag organiseert het wandeltocht comité van het Bevrijdingsmuseum Zeeland de 9e edi-
tie van de Mallard Wandeltocht. Vier afstanden leiden de wandelaars door landelijk gebied en 
langs bunkers en andere historische plekken. De jongste deelnemers worden zelfs met histori-
sche voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam gebracht om daarna een tocht van zes kilometer af te 
leggen naar het Bevrijdingsmuseum. Kijk voor meer informatie over de Mallard Wandeltocht op 
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl  
 
Ook op de Brabantse Wal, het gebied rond Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, werd zwaar gevochten. 
Jaarlijks wordt onder de titel Canadays een programma opgesteld dat de de oorlogsslachtoffers herdenkt en de vrij-
heid viert. Kijk voor het programma van herdenkingen, muziek en lezingen op http://www.canadays.nl/nl/programma-
2018/ 



      De Slag om de Schelde 
De ingebruikname van de haven van Antwerpen  

In augustus 1944 wisten de geallieerden uit Normandië uit te breken. De snelheid van de 

geallieerde opmars was zo groot dat de bevoorrading het niet kon bijbenen. Begin septem-

ber stopte de opmars. De geallieerde troepen hadden een dringende behoefte aan een be-

voorradingshaven. Antwerpen was de meest logische keus.  

Op 4 september veroverden Engelse troepen de stad Antwerpen, met de havens nog intact. Dit 

was een belangrijk succes voor de geallieerden, omdat ze nu hun bevoorradingsproblemen 

konden oplossen. Sinds de uitbraak uit Normandië was de frontlinie in een spectaculair tempo 

noordwaarts geschoven. Dit veroorzaakte problemen omdat iedere liter brandstof en iedere 

kogel aangevoerd moesten worden vanuit Normandië. Begin september was het eenvoudig-

weg onmogelijk geworden genoeg voorraden aan te slepen om de geallieerde legers in bewe-

ging te houden. De Britse veldmaarschalk Montgomery was daarom voorstander om alle aan-

dacht te richten op een smal front. Zijn plan heette Operatie Market Garden. Het doel was om 

de bruggen over de grote rivieren in Nederland te veroveren en zo door te kunnen stoten naar 

het hart van nazi-Duitsland. Helaas faalde Market Garden omdat de Rijnbrug bij Arnhem in 

Duitse handen bleef. 

Operatie Market Garden had evenwel de aandacht voor de haven van Antwerpen doen ver-
slappen. Het grote probleem was dat ondanks dat de haven in geallieerde handen was, deze 
niet gebruikt kon worden doordat de Duitsers de Scheldemonding naar de haven controleer-
den. De Duitsers waren zich bewust van het belang van Antwerpen en hadden hun posities 
rond de Westerschelde zwaar versterkt. Deze situatie leidde tot wat bekend werd als de Slag 
om de Schelde. De inzet was het gebruik van de haven van Antwerpen en daarmee de moge-
lijkheid voor de geallieerden om de laatste fase van de oorlog op een effectieve manier te voe-
ren. 

   



 
 



 

    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. 


