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 Veteranencafé op dinsdag 11 februari 2020 
  
Het is weer zover. Alle jonge en oude Almelose ve-
teranen èn veteranen uit de regio met hun eventu-
ele partners worden weer van harte uitgenodigd in 
het veteranencafé door het Veteranen Comité Al-
melo (VCA) op dinsdag 11 februari 2020 vanaf 
19.30 tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, de bo-
venzaal van Bier- en wijnlokaal het Hookhoes, 
Grotestraat in Almelo. Het maandelijks treffen biedt 
een prima gelegenheid om stil te staan bij de actu-
aliteit van de krijgsmacht en natuurlijk ook de 
(gedeelde) ervaringen van de eigen uitzendingen 
of missies.  Veteranen hebben inmiddels ervaren 
dat het vetera- nencafé dè plek 
is om een aange- name en zinvolle 
avond te hebben met lotgenoten. 
Op vertoon van de veteranenpas 
wordt bovendien 15% korting op 
de consumpties gegeven.  
  
Bent u óók geïn- teresseerd in het 
wel en wee van de Almelose ve-
teranen dan vindt u op de 
website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. 
Ook treft u daar interessante regionale veteranen-
wetenswaardigheden 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".   

namens het Veteranen Comité Almelo, 
(VCA)                                                  
Bernard Schutte 

     

http://www.veteranencafealmelo.nl/
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Aan het 1e Nl/Be UN 

Transport Bataljon is  

de Prins Maurits me-

daille uitgereikt voor 

de geweldige inzet in 

Bosnië. (zie volgende 

blz. 
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Russia, Maz 

43 Gemechaniseerde Brigade is dankzij zijn (gepantserde) voertuigen over grotere afstan-
den sn43 Gemechaniseerde Brigade is dankzij zijn (gepantserde) voertuigen over grotere 
afstanden snel inzetbaar. Voor gevechts- of vredesoperaties of inzet bij rampen en calami-
teiten wereldwijd. Maar ook voor ceremoniële taken en ter ondersteuning van civiele au-
toriteiten. Voor hen is de brigade bij crisissituaties het eerste aanspreekpunt in Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland (behalve Amsterdam). 
el inzetbaar. Voor gevechts- of vredesoperaties of inzet bij rampen en calamiteiten we-
reldwijd. Maar ook voor ceremoniële taken en ter ondersteuning van civiele autoriteiten. 
Voor hen is de brigade bij crisissituaties het eerste aanspreekpunt in Groningen, Friesland, 

Luitenant-kolonel Marc Jongejan kreeg 27-01-2020 

namens de Duitse minister van Defensie dit erete-

ken uitgereikt. Het betreft het Ehrenkreuz der Bun-

deswehr in Silber. Jongejan werkte bij de staf 1 

Panserdivisie in Oldenburg en maakte zich verdien-

stelijk bij het Nederland-Duitse project Taurus. 
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