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Math Weijers
Telefoon: 06- 37194396
E-mail: mathweijers@hotmail.com

Geachte Wapenbroeders en zusters en donateurs van zowel de
Afdeling Roermond alsook de afdeling Venlo,
“Herdenken houdt ons waakzaam tegen de gedachten dat vrede en veiligheid vanzelfsprekend zijn”
We zijn langzaam maar (on) zeker beland op het einde van 2015. Er is afgelopen jaar
veel gebeurd in de wereld. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een conflict gememoreerd wordt. De wereld om ons heen is er niet veel beter op geworden. De quote boven is
afkomstig van onze Minister van defensie en die ik met een ieder wil delen want het is
gewoon werkelijkheid.
Afgelopen jaar hebben we helaas van een viertal leden afscheid moeten nemen als gevolg van hun overlijden, in januari van Mevr Heinen-Nijssen, in april van Mevr. EngelsSlangen en Dhr J.H.H. Geraedts en in augustus van Wim Loven.
De laatste maanden zijn we met een kleinere of grotere afvaardiging van Wapenbroeders op diverse herdenkingen geweest, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland.
We hebben de oude draad weer opgepakt om vanaf het hockeyveld van Concordia te vertrekken als we deelnemen aan herdenkingen of evenementen buiten Roermond.
Onze maandelijkse bijeenkomsten onder de naam ”Een veteraan vertelt” hebben ook
het afgelopen halfjaar weer de nodige gedachten los gemaakt. Ook volgend jaar hebben
we weer een paar zeer interessante sprekers op het oog. Geeft u tijdig op want de ruim-
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te in het Generaal Spoor paviljoen is beperkt. Dank aan het kleine team o.l.v. Hub Aendekerk voor het elke keer weer realiseren van dit evenement.
Thei Willen had zich dit jaar voorlopig opgeworpen om het schieten te begeleiden
en dit evenement verloopt voorspoedig met een goede opkomst maar er is nog plek voor
meer mensen om deel te nemen. We gaan ook volgend jaar weer door en hopen dat er wellicht een paar mensen bijkomen. Ook Thei en het team bij SV de Leuker wil ik namens jullie bedanken voor hun inzet als coördinator voor het schieten met luchtdruk geweren.
Volgend jaar gaan we ook door met het beugelen op de donderdag, opgestart door
Huub en nu verder begeleid door Rob Cillekens. We hebben wel uitdrukkelijk behoefte
aan uitbreiding van het aantal deelnemers. Gedurende het beugelen kan er ook een
kaartje gelegd worden i.p.v. beugelen (dat kan ook tijdens het schieten by the way). Rob
en Hub dank voor jullie bijdrage in deze.
Het kerstdiner is net achter de rug en we kijken (hopelijk) met zijn allen uit naar
Kerst en Nieuwjaar. We hopen onze leden en lid donateurs van Roermond en Venlo in grote getale te mogen begroeten op onze Nieuwjaarsreceptie op 2 jan a.s.
Naast de Nieuwjaarsreceptie (met live muziek) staan er ook voor volgend jaar weer
diverse evenementen gepland. Kijk even naar onze kalender wanneer, welk evenement
plaats vindt. Voor diegenen die beschikken over internet kan alle info m.b.t. onze afdeling
via www.wapenbroederszuid.nl/Roermond opgezocht worden. Zij die niet beschikken over
dit medium krijgen, via onze PR man Emile, elke keer een hardcopy.
M.i.v. het verschijnen van dit infobulletin, keren we ook weer terug naar ons vertrouwde e-mail adres voor ons secretariaat: bvw.afd.roermond@gmail.com en komt ons
oude mail adres jeceha@ziggo.nl te vervallen.
De Algemene Ledenvergadering is gepland voor 15 februari 2016. Op die vergadering worden tevens weer de draag medailles voor langdurig lidmaatschap van de Bond van
Wapenbroeders uitgereikt.
Beste Wapenbroeders/zusters en donateurs, graag wil ik jullie ook komend jaar
uitnodigen om samen onze doelstellingen te realiseren. Het bestuur faciliteert, aan u om
deel te nemen…….Rest mij jullie fijne Kerstdagen toe te wensen en een goeie Rutsch in
2016.
Met Wapenbroederlijke groet
Math Weijers

**********
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

Op de eerste plaats wil ik de schutters mededelen dat we in 2016 weer verder gaan met
de contact- en trainingsavonden bij SVDL te Swalmen. Noteer alvast de volgende datums
in jullie agenda:
- 8 februari
8 augustus
- 14 maart
12 september
- 11 april
10 oktober
- 9 mei
14 november
De nodige details komen per separate mails naar de schutters.
Een woord van dank wil ik graag uitspreken naar onze secundaire leden, en onze donateurs
i.v.m. het stipt betalen van de contributie aan onze vereniging. Uw medewerking bespaart
de penningmeester een heleboel zorgen en werk.
Er zijn altijd nog leden die hun contributie niet betalen d.m.v. een automatische incasso.
Deze leden krijgen dan van het hoofdbestuur een zgn. nota. Enkele leden hebben deze
nota tot op heden nog steeds niet voldaan, wat op den duur tot schorsing zal leiden. Voorkom deze problemen, en geef een opdracht tot automatische incasso van de contributie.
Uw penningmeester kan u hierbij behulpzaam zijn indien gewenst.

**********
MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

Jaarprogramma 2016 versie 3
02-01 : 14.00 Nieuwjaarsreceptie Afd. Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
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05-01 : 17.00 Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur Roermond in Gemeentehuis.
08-02 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
15-02 : 19.00 ALV/ Jaarvergadering Afd.Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
25-02 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
26-02 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond.
14-03 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
24-03 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
25-03 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond.
11-04 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
..Apr : 14.00 RAF herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond gecoördineerd met UK
Joint Support Unit in Brunssum).
28-04 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
29-04 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond.
04-05 : 18.30 Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroederskerk te Roermond,
waarna stille tocht naar het Verzetsmonument voor dodenherdenking.
05-05 : 10.00 Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
09-05 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
20-05: 09.00 RCT WZ-NL Reünie tevens Dag der Banieren in de Luitenant-generaal
Bestkazerne te Vredepeel (voormalige KLu-basis De Peel).
26-05 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
27-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond.
18-06 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en bemannen).
25-06 : 10.00 Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
17-07 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan
71.
...Juli : 09.30 Met PR stand/ rommelmarktkraam Afd. Roermond op Sjómmelmert
Roermond.
08-08 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
20-08 : Jaarlijkse BBQ in Swalmen
21-08 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan
71.
25-08 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
26-08 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal
Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
03-09 : 14.00 Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond.
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12-09 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
..Sept : 13.30 Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg
35, 3620 Lanaken (B)
..Sept : 18.00 63e Fakkelestafette en herdenking St. Rumolduskapel te Weert.
18-09 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan
71.
..Sept : 10.00 Herdenking bevrijding Weert bij Suffolkmonument bij stadsbrug Weert.
29-09 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
30-09 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt”met in Generaal
Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
..sept : 13.00 Herdenking bij Monument voor omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden op terrein Abdij Lilbosch te Pey (Echt).
09-10 : 10.30 Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te Linnich
D.
10-10 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
21-10 : 19.00 Herdenking Kapel in ’t Zand. Fakkeloptocht naar Monument voor vredesoperaties.
27-10 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
28-10 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond.
..Nov : Herdenking in Belgie?
..Nov : 15.00 Herdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (Afd. Ospel).
14-11 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
17-11 : 14.00 Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen.
..Nov : 14.00 Herdenking te Swartbroek, Ittervoorterweg 68 Swartbroek. (Afd Weert)
20-11 : 13.30 Volkstrauertag IJsselsteijn.
24-11 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
25-11 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal
Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
18 dec : 14.00 Kerst-in met loterij in het Café Zaal ‘t Dörp te Roermond (Maasniel).

*********

MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com
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Vóór de Kerst zal ik namens het bestuur en de leden van de Afd. Roermond en Venlo weer
bezoeken afleggen thuis, in ziekenhuizen of zorgcentra, ten teken dat u steeds in onze
gedachten bent.
Wij wensen u allen beterschap en/of sterkte in uw situatie.
Hele fijne dagen toegewenst…
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden contact op met
uw
dienstverlener:
Hub
Aendekerk
:
0475-337830
/
06-36275960/
hub.aendekerk@gmail.com
Voor de Kerst en het nieuwe jaar 2016 zou ik willen zeggen:
Het leven wordt gemeten in gelukkige momenten!
Dat is, wat we u wensen
en daarbij geluk in grote en kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
voor u en hen die u omringen.
Zalig Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar.
Uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
Er zijn zieke leden, die een kaartje erg op prijs stellen, vandaar dit bericht dat ik
doorstuur in overleg met Peter Krebbeks. Een van hen is Anny Krebbeks, die verhuisd is.
Zelf zegt ze: “Ik heb een stil en veilig plekje gevonden.
Een appartement met véél zorg. Dit is op:
Het Munster, Munsterstraat 9, appartement 1,30. 6041 GA Roermond. Onderdeel
van Proteion Zorgcentrum Roermond.
Als je me binnenkort een hart onder de riem wilt steken dan zie ik je graag. Ik wil
je mijn appartement graag laten zien. S.v.p. een telefoontje voor overleg met Peter
Krebbeks: 0475-327968. Een kaartje om mij te steunen is natuurlijk ook meer dan
welkom”.

**********************
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