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Veteranencafé is er weer op dinsdag 12 juli 2022 
 
Het veteranencafé Almelo is weer open. Alle jonge en oude Almelose 
veteranen èn veteranen uit de regio met hun eventuele partners zijn 
weer van harte welkom in het veteranencafé. Ze worden uitgenodigd 
door het Veteranen Comité Almelo (VCA) op dinsdag 12 juli 2022 van-
af 19.30 tot ca. 22.00 uur in het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal 
“Het Hookhoes”, Grotestraat in Almelo. Het maandelijks treffen is be-
doeld om veteranen met elkaar te verbinden. Hoewel ze op verschil-
lende plekken zijn geweest herkennen ze altijd wel iets in de 
(gedeelde) ervaringen van de uitzendingen of missies.  Veteranen heb-
ben ervaren dat het veteranencafé dè plek is om een aangename en 
zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Op vertoon van de vetera-
nenpas wordt bovendien 15% korting op de consumpties gegeven. 
 
Die avond vooral ook om na te genieten van de weer na twee corona-
jaren, zeer geslaagde lokale veteranendag op 15 juni 2022 in het Hera-
cles stadion aangeboden door de gemeente. ’s Ochtends hebben vete-
ranen namens de gemeente bloemen gelegd op het graf van twee ve-
teranen op het Groenendael. ’s Avonds een warm welkomstwoord van 
de burgemeester, namens het VCA sprak Albert Zomer. Optredens wa-
ren er van Double2 en René Van den Bosch. Ook de “blauwe hap” 
smaakte weer als vanouds. De zo getoonde erkenning en waardering 
door de gemeente wordt door de veteranen erg op prijs gesteld.  
 
 
Wie meer informatie wil over het veteranencafé en de activiteiten kan 
terecht op de website van het comité: www.veteranenalmelo.nl. Aan-
melden voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief kan ook via die websi-
te. Het Veteranen Comité Almelo is ook op Facebook te vinden onder 
de naam Veteranen Almelo.  
 
Namens het VCA, Bernard Schutte 
 

http://www.veteranenalmelo.nl
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Vervolg op blz 3 kolom 3 en 4 
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https://www.stichtingunitvictor.nl/
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Dit is de duikschool van Gerard Elferink. Bent u nieuwsgierig en hebt u inte-

resse in het wel en wee van Gerard en zijn  ? Schrijf u dan in voor onze 

Australië-Bali reis in oktober 2022 Dan gaan we hem bezoeken.   volgende blz. 



 13 



 14 

 



 15 

. 

 

 

 


