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“Wat doet de Koninklijke Marechaussee tijdens uitzendingen”. Veteranenle-
zing in het veteranencafé op dinsdag 10 september 2019 
 
Op dinsdag 10 september 2019 zal veteraan Majoor b.d. Albert Zomer, werk-
zaam geweest bij de Koninklijke Marechaussee als liaison bij de Directie Ope-
raties van de Defensiestaf te Den Haag, een zeer interessante lezing houden 
over de taken van de Koninklijke Marechaussee (KMar) tijdens uitzendingen. 
Albert Zomer is 8 keer uitgezonden geweest en beschikt dus over een schat 
aan ervaring. Twee voorbeelden: 
Albert maakte in 1989 deel uit van het KMar detachement van de Missie MFO 
(Multi National Force & Observers) in de Sinaï woestijn, n.a.v. de Camp David 
Akkoorden. Een missie waarbij veel Marine- en Marechaussee personeel was 
ingezet, voor respectievelijk de verbindingen op de observatieposten en het 
Internationale politiewerk op het hoofdkamp te El Gorah (Egypte). Albert 
deed daar dienst als shift Commander MP 
(El Gorah) en Detach- ment Commander te 
Sharm el-Sheik.  
In 1995  nam hij deel aan de Missie UNA-
VEM (United Nations Angola Verification 
Mission) te Ango- la  (akkoord van Braz-
zaville), naar aanlei- ding van een burger-
oorlog tussen twee strijdende partijen in 
dat land. Aan de ene zijde de regering 
(MPLA) en de andere zijde rebellen (UNITA). 
Angola een land van grote verschillen tus-
sen arm en rijk, dia- mantgebied en dor-
heid. Hij deed daar dienst als Operation 
Officer Military Police Unit in de hoofdstad Luanda. 
Het spreekt vanzelf dat het een interessante avond wordt. 
Plaats: het maandelijkse veteranencafé in “de Loods” van bier- en wijnlokaal 
Het Hookhoes, Grotestraat in Almelo, vanaf 19.30 tot 22.00 uur. De ervaring 
heeft inmiddels geleerd dat het veteranencafé dè plek is om een aangename 
en zinvolle avond te hebben met lotgenoten, zeker met zo’n presentatie. Op 
vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15% korting op de consump-
ties gegeven. Almelose veteranen en ook veteranen uit de regio met hun 
eventuele partners zijn zoals altijd van harte welkom.  
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u op de 
website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste 
nieuws. Ook treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaardigheden 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 weer veel veteranen te ontmoeten op 10 september 2019. 

http://www.veteranencafealmelo.nl




 

Op uitnodiging van onze partnerstad Preston 

GB mocht ik op 29 juni jl,  als  NNG-veteraan 

deelnemen aan de Flag-Market (lokale vete-

ranendag.] Hierbij mocht ik als buddy optre-

den van een Poolse (2WO) veteraan van 93 

jaar. De burgemeester van Preston bedankte 

daarna alle veteranen voor hun aandeel in 

de wereldvrede. 

Ik heb deze ceremonie als heel bijzonder 

ervaren en het was mij een eer om hier aan 

deel te mogen nemen. 
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Tijdens de bijeenkomst in Preston-Palace 3 juli 2019, werden de oprichters van het Veteranen Comite 

Almelo (VCA) In het zonnetje gezet door Albert Zomer. Hij bedankte  vlnr Bernard Schutte, Ted Haits-

ma en Theo Makel voor hun inzet door de jaren heen en overhandigde als blijk van waardering een fles 

wijn aan deze Almelose veteranen. 



 

 



 
 


