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Nieuwjaarsborrel  in het Veteranencafé op dinsdag 8 januari 2019 
  

Alle jonge en oude Almelose veteranen 
èn veteranen uit de regio met hun 
eventuele partners worden van harte 
uitgenodigd voor de traditionele nieuw-
jaarborrel van het Veteranen Comité Al-
melo (VCA) op dinsdag 8 januari 2019 
vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in de bovenzaal van het vete-
ranencafé, Bier- en Wijnlokaal, Het Hookhoes, Grotestraat 
in Almelo. Mooi om stil te staan bij het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken naar 2019. Een extra reden dus om de 8e 
januari het veteranencafé te bezoeken. Veteranen heb-
ben inmiddels ervaren dat het veteranencafé dè plek is 
om een aangename en zinvolle avond te hebben met lot-
genoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt boven-
dien 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". 
Op de site van AAVISIE staat een reportage over het Al-
melose veteranencafé.   
Het VCA hoopt veel veteranen te ont-
moeten op 8 januari 2019  
Namens het VCA, Bernard Schutte 



Hoe zit het nu met de nazitrein vol goud in Polen? 
13 NOV 2018  
0 COMMENT  
GOUDTREIN, NAZI TREIN  

In 2015 was het een verhaal dat wereldwijd voor kippenvel zorgde. Twee schattenjagers claimden een legendari-
sche nazitrein vol goud te hebben gelokaliseerd in Polen, met in de gepantserde wagons een weelde aan schatten en 
militaire geheimen. Maar de zoektocht en de vele graafacties zijn de amateur-archeologen niet in de koude kleren 
gaan zitten. Andreas Richter en Piotr Koper zijn inmiddels met ruzie uit elkaar. 
In 2015  beweerden schatzoekers Piotr Koper en Andreas Richter dat ze serieuze aanwijzingen hadden voor het bestaan 
van de legendarische schattrein. Een Duitser die bij de opruimoperatie betrokken was, zou hun op zijn sterfbed de precieze 
locatie hebben onthuld. Sindsdien is er in Polen sprake van een heuse goudkoorts. Uit binnen- en buitenland kwamen men-
sen naar Walbrzych om zelf op zoek te gaan naar kostbaarheden. De nazitrein, die volgens verhalen tegen het einde van de 
oorlog verstopt zou zijn, bevat mogelijk een grote hoeveelheid goud en de nog altijd spoorloze barnsteenkamer uit het Ca-
tharinapaleis bij Sint Petersburg. 

‘Project Riese (reus)’ 
In de buurt van de locatie waar gegraven is, staat kasteel Ksiaz, dit was het beoogde woonadres en hoofdkwartier van Hit-
ler. Onder het slot begint een ondergrondse wereld waar plek zou komen voor 20.000 bewoners: Project Riese. Het geheim-
ste en grootste bouwwerk uit de duistere geschiedenis van nazi-Duitsland. Plattegronden van ’project reus’ ontbreken, 
waardoor bunkerliefhebbers al decennialang speculeren over nog meer ondergrondse verrassingen. En voor wie het dus wil 
geloven: een heuse goudtrein. De onthulling van Piotr en Andreas werd hierdoor zeer serieus genomen. Zelfs het leger 
kwam er aan te pas om te kijken of er geen explosieven verborgen liggen. Een onderzoeksteam van de universiteit van Kra-
kau verpestte een paar maanden later alle hoop met een teleurstellende conclusie: „Mogelijk wel een tunnel, maar geen 
trein.” Jarenlang werd er gezocht en gegraven. Maar er  is nog altijd niets gevonden. 
Gefrustreerd 
Een van de twee amateurhistorici achter de zoekactie trekt nu aan de noodrem. Hij wil niet meer betrokken zijn bij de 
‘steeds nuttelozer zoektocht’. ,,Ze doen het helemaal verkeerd”, verzuchtte Andreas Richter. ,,Ik ben 95 procent zeker dat 
de trein bestaat”, legde hij uit aan persbureau DPA. Maar hij is gefrustreerd over wat hij ‘fouten en onnauwkeurigheden’ 
noemt in de opgravingen en de zoektocht naar de nazitrein vol goud. Zijn partner Piotr Koper zou hem ook tegenwerken, de 
twee zouden zelfs niet meer praten. 
,,Het is voorbij”, stelde Richter. ,,Ik wil niets doms meer doen.” De man zou al tienduizenden euro’s in de ambitieuze jacht 
hebben gestoken, zonder een trein of ook maar een klompje goud tegen te komen. Genoeg is genoeg. Wel zegt hij ‘veel 
geleerd te hebben’. 
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Kriegie Christmas, 1944 
13 DEC 2018  0 COMMENT  KERST  

In de ochtend van 16 december 1944 breekt de hel los in de Belgi-
sche Ardennen. Duizenden kanonnen maken de weg vrij voor Duitse 
pantsertroepen die door de Amerikaanse linies stoten, met als doel 
de strategisch belangrijke havenstad Antwerpen te veroveren en vier 
geallieerde legers in het noorden te isoleren. In de krijgsgevangen-
kampen in Europa vierden ondertussen Amerikaanse krijgsgevange-
nen eenzaam kerst.  
 
Vrijheid om rond te zwerven op kerstavond en kerstnacht. Alcohol 
werd in verschillende kampen gemaakt door rozijnen uit hulppak-
ketten te vergisten. In de meeste kampen werden kerstconcerten en 
-diensten georganiseerd. In Stalag Luft III werd het auditorium be-
zocht door 700 mannen, zelfs met verschillende optredens konden 
niet alle 11.000 krijgsgevangenen het kerstconcert zien. 

In bepaalde kampen, waaronder Stalag VIIA, ontvingen sommige ba-
rakken kleine kerstbomen van de Duitse bewakers. Deze werden ver-
sierd met sneeuwvlokken gesneden uit blikjes, pluisjes, voedseleti-
ketten en spijkers. Van de formele diners die werden geserveerd in 
de vele barakken werd bij elke hap genoten. Sommige van deze de-
tails, evenals menu’s, kaarten en programma’s, werden vastgelegd in 
Wartime Logs, tijdschriften gedrukt door de YMCA en gedistribueerd 
door het Rode Kruis aan krijgsgevangenen in Europa. 



Canadees Leo Major bevrijdde Zwolle in z’n eentje 
19 OKT 2018 0 COMMENT BEVRIJDING ZWOLLE, LEO MAJOR, ZWOLLE 1945  

Korporaal Leo Major landde in Europa tijdens D-Day en nam 
deel aan iedere grote operatie van de 3e Canadese Infanterie-
divisie tussen 1944 en 1945. Hij raakte twee keer gewond en 
bevrijdde Zwolle nagenoeg in z’n eentje. Voor zijn acties kreeg 
hij zijn eerste Distinguished Conduct Medal. Hij ontving zijn 
tweede DCM tijdens de Koreaanse Oorlog voor een leidende 
rol in de verovering van een belangrijke heuvel. 

 
Léo Major of R22eR, in Korea, kort na de actie op Hill 272 

 
Leo Major werd op 23 januari 1921 geboren als eerste van der-
tien kinderen in het Amerikaanse New Bedford, waar zijn Frans-
Canadese vader voor de Amerikaanse spoorwegen werkte. Na 
een moeilijke jeugd – zijn vader vernederde en mishandelde 
hem – verliet Leo als veertienjarige zijn ouderlijk huis. Getrok-
ken door het avontuur ging hij op achttienjarige leeftijd in het 
Canadese leger. Hij popelde om naar Europa te vertrekken en 
liet zich overplaatsen naar het eerste legeronderdeel dat zou 
gaan: het Régiment de la Chaudière, een Franstalig onderdeel 
van de derde Canadese Infanterie Divisie. In Engeland volgde 
Major een zware militaire opleiding tot verkenner en scherp-
schutter. 



van Noord-Nederland. Leo Major was koppig en werd meer dan eens gedegra-
deerd wegens ongehoorzaamheid. Vanwege zijn moed kreeg hij echter steeds 
weer zijn oorspronkelijke rang terug. Een van zijn meest legendarische daden 
was de bevrijding van Zwolle.       Zwolle door de Duitsers prijsgegeven 
Zwolle werd op 13 april 1945 vanuit het zuiden genaderd. Luitenant kolonel 
Ross van de Queens Own Rifles vormde de zogenaamde Ross-Force, deze be-
stond uit twee batterijen anti-tankgeschut, een eskadron van de Royal Canadian 
Dragoons en een peloton mitrailleurs. Het was de taak van deze gevechtsgroep 
de Ijsseloever tussen Deventer en Zwolle te verkennen. Daar werd uiteindelijk 
vastgesteld dat de Duitsers probeerden door achterhoedegevechten voldoende 
tijd te winnen om hun hoofdmacht over de IJssel te laten ontsnappen. Zolang 
de Zuiderzeestraatweg van Hattem naar Nijkerk niet door de Canadese 5e Tank-
divisie was afgesneden, was dit de enige route ten zuiden van het IJsselmeer 
waarlangs de vijand de Randstad kon bereiken. Op 12 april 1945 begon de Ca-
nadese 7e Infanteriebrigade aan haar offensief richting Zwolle. Het verzet meld-
de dat zich in Olst ongeveer driehonderd Duitsers ophielden, uiteindelijk leek 
dit aantal sterk overdreven en kon de Canadian Scottish Regiment na een fel en 
kort gevecht Olst binnentrekken. Om 12:30 uur trokken de laatste Duitsers zich 
terug over de IJssel. In de volgende nacht kregen de plannen voor de verovering 
van Zwolle vast vorm. Om 02.20 uur meldden de Regina Rifles dat ze de stad tot 
vijfhonderd meter waren genaderd, maar dat ze zo zwaar onder vuur lagen dat 
ze gedwongen waren terrein prijs te geven. Van burgers werd vernomen dat de 
vijand over de IJssel wegtrok, maar het duurde tot 09:00 uur op 14 april 1945 
voordat een nieuwe poging werd ingezet om de stad binnen te trekken. Dit is te 
lezen in de officiële rapporten, na het lezen van verschillende rapporten van an-
dere regimenten ontstaat echter een heel ander beeld.    
Het 7e Recce Regiment claimt de eerste eenheid te zijn geweest die zich in 
Zwolle bevond. In de War Diary van het regiment is te lezen dat al op 13 april 
1945 in de avond een patrouille in de Zwolse buitenwijken was doorgedrongen. 
Twee secties gingen de stad in waarbij ze al snel merkten dat de Duitsers waren 
verdwenen. Sergeant-seiner Frank Brown gaf over de radio het volgende be-
richt door: ‘Ik zit op de trappen van het stadhuis in Zwolle. Er is geen vijand 
meer’ De brigade commandant geloofde dit niet. De artillerie stond gereed om 
Zwolle onder vuur te nemen en hij eiste bevestiging van Brown’s bericht. Toen 
dat volgde, kreeg de artillerie order de kanonnen te laten zwijgen en de infante-
rie kreeg de order om de stad binnen te trekken. Op 14 april 1945 trok het es-
kadron temidden van jubelende mensen door de stad Zwolle heen. 
Een sectie werd uitgestuurd om na te gaan hoe het met de bruggen was ge-
steld, maar er werd alleen een voetveer aangetroffen. 



Privé-antwoorden in groepsgesprekken Whats-
App 
donderdag 8 november 2018 

  
 
 

Mensen kunnen in de nieuwste versie van WhatsApp 
direct vanuit een groepsgesprek één-op-één met een 
groepslid chatten.  
De doorsnee WhatsApp-gebruiker ontkomt niet aan 
groepsgesprekken. Iedereen heeft wel een groep met fa-
milie of vrienden. Of een groep met de leden van de 
wandel- of biljartclub. Het is immers een handige en 
snelle manier om elkaar van alles op de hoogte te hou-
den. Soms raken mensen binnen een groepsgesprek met 
elkaar aan de praat over dingen die andere leden niet zo 
interesseren. Dat is ergernis nummer één bij WhatsApp-
groepen. Daarom introduceert WhatsApp binnenkort 
een optie waarbij mensen privé kunnen reageren op ie-
mand binnen een groepsgesprek. Die optie stuurt je 
door naar het één-op-één gesprek met de bewuste per-
soon voorzien van het bericht uit het groepsgesprek.  
Momenteel test WhatsApp de functie; later dit jaar 
wordt de optie toegevoegd.  
 



 



 
 



 

    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. 


