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  Eindejaars borrel in  het veteranencafé op dins-
dag 13 december 2022 

 Zoals ieder jaar organiseert het Veteranen Comité Almelo (VCA) 

een eindejaarsborrel in het Veteranencafé, Bier- en wijnlokaal 

“Het Hookhoes”, Grotestraat in Almelo. Alle jonge en oude Almelo-

se veteranen èn veteranen uit de regio met hun eventuele part-

ners zijn  van op 13 december harte welkom vanaf 19.30 tot ca. 

22.00 uur. Het maandelijks treffen is bedoeld om veteranen met 

elkaar te verbinden. Hoewel ze deel genomen hebben aan ver-

schillende missies worden altijd (gedeelde) ervaringen van de uit-

zendingen of missies herkend. Dat is het unieke van elkaar treffen. 

Veteranen vinden dat het veteranencafé dè plek is om een aange-

name en zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Maar ook bij-

kletsen, borrelen, hapjes, verhalen delen en gewoon gezelligheid 

onder elkaar worden als belangrijk ervaren. Vaak wordt er ook stil 

gestaan bij de actualiteit van de krijgsmacht. Op vertoon van de 

veteranenpas wordt bovendien 15% korting op de consumpties ge-

geven.  

Belangrijk bericht van de gemeente: de jaarlijkse 

lokale veteranendag      2023 wordt dit jaar gehou-

den op 14 juni 2023. (zie blz.15) 

 Wie meer informatie wil over het veteranencafé en de activiteiten 

vindt die op de website van het comité: www.veteranenalmelo.nl. 

Aanmelden voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief kan ook via 

die website. Het VCA is ook op Facebook te vinden 

onder de naam Veteranen Almelo. 

 Namens het Veteranen Comité Almelo,  VCA, 

Bernard Schutte  

http://www.veteranenalmelo.nl/
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https://

https://www.stichtingunitvictor.nl/


 8 



 9 



 10 

. 

Het Veteranen Comité Almelo wenst u allen 

Prettige feestdagen. 
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13 juli 2021 

13 juli 2021 
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Dit is de duikschool van Gerard Elferink op Bali 
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