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veteranencafé op dinsdag 9 april 2019 
 
Het is weer zover. Alle jonge en ou- de 
Almelose veteranen èn veteranen uit 
de regio met hun eventuele part-
ners worden weer van harte uitge-
nodigd in het veteranencafé door 
het Veteranen Comité Almelo (VCA) op 
dinsdag 9 april 2019 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 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 lotgenoten. Op vertoon van de ve-
teranenpas wordt bovendien 15% korting op de con-
sumpties 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 Almelo".  
 Tot 9 april 2019, namens het VCA,  
Bernard Schutte 

http://www.veteranencafealmelo.nl


Witte-anjerprijs-2019 
 
              
 
 
 
 
De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Steun van bij-
voorbeeld de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat, de oprichter van het vetera-
neninloophuis, of een burgemeester die zich elk jaar inzet om een prachtige lokale 
Veteranendag te organiseren. 
  
Er zijn zoveel mensen die prachtig werk doen door zich in te zetten voor vetera-
nen. Daarom reikt het Nationaal Comité Veteranendag voor de derde keer de Witte 
Anjer Prijs uit, voor mensen die een belangrijke rol spelen in het leven van een ve-
teraan. De Witte Anjer staat symbool voor waardering voor alle Nederlandse vete-
ranen. 
  
Ik mail u dan ook met de vraag of u deze oproep om mensen te nomineren voor de 
Witte Anjer Prijs 2019 wilt verspreiden onder uw leden / bezoekers. Wij hopen dat 
zoveel mogelijk mensen aan de wedstrijd meedoen en zo kans maken om dit jaar 
extra in het zonnetje gezet te worden.  
  
Nominaties kunnen gestuurd worden naar hellawarmerdam@bkb.nl. Om de nomi-
natie compleet te maken dient het in elk geval de volgende punten te bevatten:  
- Motivatie (ca. 300 woorden) 
- Voor- en achternaam van de genomineerde en uzelf 
- Woonplaats van de genomineerde 
- Een foto van de genomineerde, of indien van toepassing van u samen 
- Is de persoon die u nomineert veteraan? (Dit is geen vereiste) 
  
Eind mei komt de jury bij elkaar om een top 20 te kiezen. Op donderdag 20 juni 
2019 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Den 
Haag. De winnaar is op 29 juni 2019 eregast bij de Nederlandse Veteranendag en 
mag later een rondvlucht maken in een historische Dakota. 
  
Mocht u vragen of hulp nodig hebben, twijfel dan niet mij te mailen, of de website 
te bezoeken: www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019 . 
  
Met vriendelijke groet, namens het Nationaal Comité Veteranendag, 
 
Hella Warmerdam 
 
Campagnebureau BKB 
Westerstraat 252-254 | 1015 MT Amsterdam 
T 020 520 5280  
E hellawarmerdam@bkb.nl,    www.bkb.nl 

mailto:hellawarmerdam@bkb.nl
http://www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019
mailto:kathelijneniessen@bkb.nl
http://www.bkb.nl
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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. 


