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Veteranencafé viert acht jarig bestaan 
op 12 februari 2019  
  
Eind 2010 namen Gerard Elferink, Theo Mäkel, 
Ted Haitsma en Bernard Schutte, Veteranen 
Comité Almelo (VCA), het initiatief voor een 
veteranencafé in Almelo. De locatie was snel 
gevonden, Bier- en Wijnlokaal Het Hookhoes 
aan de Grotestraat. De eigenaar, Gabriël Urucoglu, was direct en-
thousiast, stelde zijn café ter beschikking èn gaf vanaf het begin 
15 % korting op vertoon van de veteranenpas. Op 8 februari 2011 
volgde de opening. Inmiddels heeft het veteranencafé een vaste 
plaats verworven onder Almelose veteranen. Het 8 jarig bestaan 
wordt dan ook gevierd op dinsdag 12 februari 2019 van 19.00 tot 
22.00 uur In het Hookhoes met een stamppotbuffet. Voor deze 
heerlijke maaltijd en feestelijke bijeenkomst is een bedrag van € 
21,50 verschuldigd, voor 5 februari te voldoen op NL 07 ABNA 062 
7606225 t.n.v.G.Haitsma. Alle jonge en oude Almelose veteranen 
en veteranen uit de regio met hun eventuele partners zijn hierbij 
zoals altijd van harte welkom en het VCA rekent juist voor deze 
bijzondere avond op een extra grote opkomst.   
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose ve-
teranen dan vindt u op de website van het Veteranen Comité Al-
melo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws ui-
teraard ook over deze feestavond. Ook treft u daar interessante 
regionale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via 
die website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-
nieuwsbrief. 
Ook zijn is het VCA te vinden op Facebook onder “Veteranen Al-
melo”  
  
Namens het VCA,  Bernard Schutte   
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Russia, Maz         Veteranen voor de klas 



 





'Nederlandse militairen hebben kanker door 'burnpits' 
in Afghanistan' 
VANDAAG, 10:01, AANGEPAST OM 10:57 BINNENLAND, POLITIEK 

 
 
 
Op de achtergrond van deze foto van Kamp Holland uit 2010 is een van de burnpits 
te zien AUDIOVISUELE DIENST DEFENSIE/MEDIACENTRUM DEFENSIE  
 
Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze tijdens hun uitzending in Afghanistan kanker 
hebben gekregen door 'burnpits'. Dat zijn brandende afvalhopen. Met de burnpits werd onder 
meer medisch afval en werkmateriaal verbrand. 

De militairen hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de burnpits 
in Kamp Holland heeft gedaan. Kamp Holland was van juli 2006 tot en met juli 2010 een Ne-

Hij zegt dat toenmalig minister Hillen van Defensie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnfor-
meerd. Die zei in 2010 dat er zes verbrandingsovens in Kamp Holland stonden en dat daarin 
het afval werd verbrand. "Maar die zes stonden in een ander kamp, in Kandahar", zegt Van de 
Nadort. "De minister heeft waarschijnlijk de locaties door elkaar gehaald." 

De jurist zegt ook dat het ministerie van Defensie nooit goede metingen bij de verbrandingsin-
stallaties heeft gedaan en nu niet goed met de zieke (oud-)militairen omgaat. "Defensie legt de 
bal bij hen neer. De militairen moeten maar aantonen dat het door de burnpits komt. Het is de 
omgekeerde wereld." 



Minister Bijleveld zegt in een reactie dat Defensie over deze kwestie tot nu toe geen meldingen 
heeft gekregen. Maar ze benadrukt dat mensen met klachten zich alsnog kunnen melden en dat 
Defensie daar serieus naar kijkt. Volgens Bijleveld hebben de metingen van destijds niet opgele-
verd dat er iets aan de hand was. 

Het ministerie ontkent dat Hillen de Kamer in 2010 verkeerd heeft geïnformeerd. Defensie bena-
drukt verder dat het in missiegebieden nu geen verbrandingsovens meer heeft en dat het afval 

Afvalverbranding in Afghanistan, met op de achtergrond de verbrandingsovens  (TROS ) 

Minister Bijleveld: militairen 
kunnen zich bij ons melden  



 
 



 

    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. 


