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Geachte Wapenbroeders en zusters en donateurs van zowel de
Afdeling Roermond alsook de Afdeling Venlo,
Het is al weer een tijdje geleden dat u van ons een info bulletin hebt gekregen. De
vakantie is net begonnen en we dachten dat dit een goed moment was om weer een nieuw
bulletin te versturen. Iets korter dan vorige keer maar wel met de complete agenda van
activiteiten tot het eind van het jaar.
In de voorliggende periode hebben we helaas afscheid moeten nemen van Dhr.
J.H.H. Geraedts die op 16 april overleden is en waarvan wij pas veel later op de hoogte
zijn gebracht. Wij wensen de achterblijvende familieleden alsnog veel sterkte toe.
Als nieuw lid binnen onze afdeling hebben we officieel Dhr Borckelmans mogen begroeten die in het verre Curaçao woont maar regelmatig in Roermond bivakkeert en alsdan
onze evenementen bijwoont. Tevens is Mevr Lia Schroeders onze gelederen komen versterken als donor lid. Welkom.
De Wapenbroeders van de Afdeling Venlo zijn bestuurlijk onder onze hoede genomen en een van de eerste wapenfeiten zal zijn het uitreiken van een tweetal Bonds medailles voor 25 en 30 jaar lidmaatschap.
Als Wapenbroeders hebben we wederom een veelvoud van herdenkingen bijgewoond
in de afgelopen periode. Zo waren we o.a. aanwezig bij de jaarlijkse herdenking in Margraten. De maand juni stond in het teken van Veteranendag Roermond en de Veteranendag
in Den Haag. Op beide evenementen waren we present met een redelijk aantal Wapen-
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broeders, en in beide gevallen is onze banier meegedragen. In de komende maand augustus, is het rustig m.b.t. herdenkingen maar de maanden september en oktober staan weer
helemaal vol met diverse bijeenkomsten. We hebben als bestuur besloten om, indien we
buiten Roermond een herdenking bijwonen, gezamenlijk te vertrekken vanaf het hockeyveld in Roermond. Voorwaarde is wel dat we tijdig weten wie er mee gaan en vandaar nogmaals het vriendelijk verzoek om u (tijdig) op te geven bij diegene die vermeld is bij het
betreffende evenement. Hebt u zelf geen vervoer meldt dat dan bij een van de bestuursleden, dan kunnen we kijken hoe we u wel op de plek krijgen waar u zijn moet.
De Sjommelmert is weer achter de rug en diegenen die daar zijn geweest hebben
gezien dat we met een PR stand en een verkoop kraam stonden gedurende twee dagen.
Het weer deed niet echt haar best, maar ja, wel diverse oud bekenden gezien en gefungeerd als Defensie sollicitatie stand…..en ons zelf als vereniging geprofileerd. Ik wil m.n.
Emile v.d. Elshout en Rob Cillekens bedanken voor hun inzet en bijdragen om dit evenement tot een succes te maken, maar ook alle andere vrijwilligers die hebben meegedraaid
in het schema. De aanwezigheid van Ben en Tiny Hamers met hun bolide uit 1955 (de enige
echte Willy) werd zeer op prijs gesteld. Dank aan jullie allemaal.
In augustus starten we weer met “een veteraan vertelt”, waarbij de eerste lezing
op 28 augustus verzorgd wordt door luitenant generaal b.d. Ton van Loon, oud commandant in Kosovo in 1999 en voormalig Commandant van Regional Command South in Afghanistan in de periode van 2006/2007. Hij zal praten over zijn persoonlijke ervaringen in
het politiek militaire krachtenveld maar ook over de menselijke aspecten van de eenzame
functie aan de top. We hopen natuurlijk zoals altijd op een grote opkomst. Opgave zoals
altijd bij Hub Aendekerk.
Op 29 augustus hebben we onze jaarlijkse BBQ met muziek in Swalmen. Daarvoor
hebt u een uitnodiging en we hopen dat u zich ook daarvoor op tijd opgeeft zodat we met
een grote groep een lekker stukje vlees met een drankje kunnen nuttigen bij het kampvuur, onder het genot van muziek gebracht door een aantal Wapenbroeders.
September laat een heel druk programma zien en ik hoop dat we met vele Wapenbroeders deel kunnen nemen aan de diverse evenementen. Geeft u zich echter wel op tijd
op.
Voor diegenen die beschikken over internet kan alle info m.b.t. onze afdeling via
www.wapenbroederszuid.nl/Roermond opgezocht worden. Alleen zij die niet beschikken
over dit medium krijgen, via onze PR man Emile, elke keer een hard copy.
Beste wapenbroeders/zusters en donateurs, graag wil ik jullie uitnodigen om samen
onze doelstellingen te realiseren. Het bestuur faciliteert, aan u om deel te nemen…….
Met Wapenbroederlijke groet
Math Weijers
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

1.Bijdrage secundaire leden.
In verband met de verhoogde afdracht m.i.v. 01-01-2015 gaat de contributie van secundaire leden omhoog van € 8,50 naar € 9,00.
Ik verzoek die leden die hun contributie nog niet voldaan hebben nu toch dringend om hun
bijdrage voor 2015 z.s.m. per bank op NL08 RABO 0174 1248 05 te voldoen. Steun uw
penningmeester, en voorkom dat we aanmaningen moeten gaan versturen.
2.Bijdrage donateur / leden.
Ook voor de donateur-leden geldt dat diegenen die hun contributie nog niet voldaan
hebben, dit nu zo spoedig mogelijk moeten regelen. Weet u niet precies hoeveel contributie u moet betalen? Lid/donateurs betalen € 14,-- (zonder blad) en € 28,-- (met blad)

Mededeling m.b.t. het schieten:
1. Na de vakantieperiode schieten we weer op de volgende data:
10 augustus - 14 september – 12 oktober – 9 november.
2. U kunt uw bijdrage voor het schieten bij voorkeur per bank overmaken op de bankrekening van de Afd. Roermond: NL08 RABO 0174 1248 05. De bijdrage is € 3,50
per schietavond. Voor de meeste schutters: per 4 maanden € 14,00.
3. OPROEP: Om de continuïteit van het schieten te waarborgen hebben we nog schutters nodig die op regelmatige basis willen komen schieten. Dus als u interesse hebt
in de schietsport, kom dan op een van de genoemde data naar SVDL te Swalmen.
Het adres is: Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen.
Voor inlichtingen: thei.willen@gmail.com of telefonisch: 0049 2436 2327

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

ACTIVITEITEN
Overzicht contactavonden met schieten in 2015 ( 10 augustus – 14 september –
12 oktober – 9 november )
Plaats
Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen.
Tijden
19.30 – 22.00
Schieten
uur
Kosten schut€.3,50 per persoon per avond.
ters
Tenue
Vrij.
Aanmelden
Wanneer u aan het maandelijks schieten
wilt deelnemen en u zich nog niet heeft
aangemeld, wordt u verzocht contact op
te nemen met Thei Willen E-mail en telefoonnummer: zie boven). Wij hebben nog
veel vaste schutters nodig. Komt u rustig
naar de contactavonden met schieten, ook
als u niet eerder geschoten heeft en u
belangstelling heeft voor het schieten.
Wij kunnen u dan de fijne kneepjes van
deze sport bijbrengen.
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Overzicht contactmiddagen met beugelen in 2015 ( 27 augustus – 24 september –
29 oktober – 26 november)
Plaats
Geelenhoof, Grathemerweg 16, 6037 NR
Kelpen-Oler.
Tijden
14.00 – 17.00
Contactmiddag met beugelen.
uur
Kosten
€.5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Tenue
Vrij.
Aan-/ afmelDe maandag voorafgaande aan het beuden
gelen bij Rob Cillekens via 0475-319893
of 06 11120170 of via e-mail
rob.cillekens@gmail.com . Als u niet tot de
vaste groep van beugelaars behoort maar
wel graag hieraan wilt deelnemen, geeft u
zich dan op bij Rob Cillekens. Om de continuïteit te waarborgen hebben wij nog beugelaars nodig. Ook als u nooit eerder gebeugeld heeft, kunt u zich aanmelden. U
kunt het beugelen dan op de baan leren.
In verband met de te maken kosten voor het gebruik van de beugelbaan is een
deelname van minimaal 8 personen nodig. Als er minder dan 8 personen zich voor de
betreffende beugelmiddag hebben aangemeld, zal deze beugelmiddag in principe
helaas moeten worden afgelast. Degenen die zich hebben aangemeld zullen dan
hiervan op de hoogte worden gebracht.
We starten natuurlijk ook weer een interne competitie. Hiervoor zullen de beste
resultaten van 5 beugelmiddagen meegeteld worden. Tijdens de laatste beugelmiddag in het jaar, dus in november, zal de uitslag van de interne competitie bekend
gemaakt worden. De winnaar of winnares komt dan in het bezit van de Geelenhoofwisselbeker, beschikbaar gesteld door de familie Thei en José Verstappen van de
Geelenhoof.

10-08:19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen, Sportparklaan 2, Kosten Euro 3,50 per persoon, te voldoen ter
plaatse. Opgave bij Thei Willen (tel 0049 2436 2327 of via e-mail :
thei.willen@gmail.com )
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16-08:15.00

Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond. Een Muzikale Stilte is een klein uurtje
muziek dat de weg van stilte en meditatie bewandelt. Klassieke muziek. Toegang vrij. Dit keer met Gerard Sars op piano met eigen
werk.

27-08:14.00

Contactmiddag met beugelen van 14.00-17.00 uur op de Geelenhoof te
Kelpen-Oler, Grathemerweg 16. Opgave bij Rob Cillekens via 0475319893 of 06 11120170 of via e-mail rob.cillekens@gmail.com op de
maandag voorafgaande. Kosten 5 euro per persoon, te voldoen ter plaatse.

28-08:19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Luitenant Generaal b.d. Ton
van Loon (o.a. als commandant uitgezonden naar Kosovo en Regional
Command South in Afghanistan zal zijn ervaringen met ons delen.
Aanmelden bij Hub Aendekerk (via e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel
06-36275960).

29-08:17.00 Jaarlijkse BBQ bij Blokhut Jong Nederland in Swalmen met kampvuur
en muziek voor onze leden en introducees.
(1) Plaats: Blokhut, Kleinhei 2, 6071 CM Swalmen. 0475-502412
(2) Tijd: 17.00 uur: ontvangst met drankje in Blokhut.
18.00 uur: aanvang barbecue. Na maaltijd gezellig napraten met muziek.
(3) Aanmelding: door overmaking vóór 10 augustus 2015 van Euro 12,50
op bankrekeningnummer NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond te Roermond, met vermelding van “barbecue
15”. Voor introducees bedraagt de bijdrage Euro 15,-. Houdt u er rekening mee dat we dit jaar geen inschrijvingen accepteren op de dag van de
BBQ.
(4) Tenue: Vrij.
(5) Route: Blokhut Jong Nederland: 1e Verkeerslicht Swalmen v.a. Roermond rechts, 2e straat links: Heistraat over drempels altijd rechtdoor
tot achter grasveld, rechts ligt Blokhut (zie bordje).
03-09:15.00 Herdenking Bevrijding Thorn
Op donderdag 3 september 2015 staat het witte stadje Thorn stil bij het
feit dat het 71 jaar geleden werd bevrijd door de Belgisch-Luxemburgse
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Brigade Piron. Het programma bestaat uit een herdenking aan de Beekstraat, een herdenking aan de Kerkberg en een herdenking bij het Monument voor de gevallen burgerslachtoffers + een demonstratie door het
Belgische Mediaal Bataljon Bevrijding – 5 Linie op de Wijngaard, gevolgd
door een parade met defilé, bestaande uit een lopend gedeelte en een
gemotoriseerd deel. Voorts kan er vooraf aan een aangeklede warme
maaltijd inclusief 2 glazen wijn worden deelgenomen tegen betaling van €
25,00 per persoon.
Programma
 16.00 uur: Aangeklede warme maaltijd in Zaal Aod Thoear, waaraan alle
Wapenbroeders en partners tegen betaling van €.25,00 per persoon kunnen deelnemen. Wapenbroeders en partners die willen deelnemen aan de
maaltijd dienen zich via onze secretaris Jos Christiaens

(e-mail

jeceha@ziggo.nl) aan te melden onder gelijktijdige overmaking van €
25,00 per persoon naar IBAN BE43 9730 8572 5301/ BIC: ARSPBE22
t.n.v. KBD Md Bn Bvr-5Li onder vermelding van “Naam + deelname herdenking Thorn 03 sep 2015”. Dit bedrag dient voor 15 augustus overgemaakt
te worden.

Indien men geen gebruik wil maken van de maaltijd maar wel

naar de herdenking wil gaan dient u zich ook op te geven bij Jos Christiaens voor diezelfde datum.
o 17.45: Aantreden op de Wijngaard (voor het voormalig gemeentehuis van Thorn) voor deelnemers aan de herdenking in bondstenue
of tenue van een andere vereniging met model opgemaakte onderscheidingen, waarna verplaatsing in detachementsverband naar de
Beekstraat voor de daar te houden herdenking;
o 18.00 – 18.15 uur: Herdenking bij het Monument aan de Beekstraat
met krans/ bloemlegging, waarna verplaatsing in detachementsverband naar de Kerkberg;
o 18.30 – 19.00 uur: Plechtigheid en herdenking bij het Monument aan
de Kerkberg met krans/ bloemlegging, waarna verplaatsing naar het
Monument voor de burgerslachtoffers op de Wijngaard;
o 19.00 uur: Plechtigheid en herdenking bij het Monument op de
Wijngaard alsmede demonstratie door het Mn Bn Bevrijding – 5 Linie, gevolgd door parade met defilé;

7

Nieuwsbulletin nr.3

aug 2015

o 20.00 uur: Einde activiteiten.

Tenue:
Deelname aan de herdenkingen en de parade met defilé in detachementsverband geschiedt in bondstenue of tenue van een andere vereniging met model opgemaakte onderscheidingen. Als men niet in het
bezit is van model opgemaakte onderscheidingen, dan wordt zonder
onderscheidingen deelgenomen (dus geen batons).
Gezamenlijk afreizen:
Afhankelijk van het aantal deelnemers van onze Afdeling en wie wel en
niet deelneemt aan de maaltijd kunnen afspraken gemaakt worden om
gezamenlijk naar Thorn te vertrekken vanaf het Hockeyveld van Concordia in Roermond.

05-09:14.00 Herdenking bij het Nationaal Indië-monument in het Stadspark Hattem
te Roermond. Herdenking
(1) Aanmelding: Met het oog op de te verwachten drukte wordt u geadviseerd om ruim op tijd (12.30 u) aanwezig te zijn. Wij proberen
gereserveerde plaatsen te krijgen. Als u interesse hebt, meldt
het ons vóór 2 augustus 2015 via Jos Christiaens, tel: 0413-784920
of 06-16197584 of via mail: jeceha@ziggo.nl

(2) Tenue: Verenigings tenue, Bondstenue of DT, met groot model decoraties. Onze banierdrager wordt t.z.t. aangewezen door ons bestuur.
06-09:10.30

Herdenkingsplechtigheid bij de Kapel van de Weerstand,
Brugstraat te Rotem in de Gemeente Dilsen-Stokkem (België).
Het Comité van de Kapel van de Weerstand te Rotem in samenwerking
met het bestuur van de Koninklijke Unie der Verbroederingen van het
Geheim Leger sector Maaseik-Schuiloord Rotem nodigt uit om samen op
passende wijze hulde te brengen aan alle slachtoffers van oorlog en geweld maar in het bijzonder aan de 130 meestal jonge Verzetsstrijders
uit de regio Dilsen-Stokkem, die hun leven lieten voor onze vrijheid. .
(1) Tijden: 09.15 uur Gezamenlijk vertrek vanaf P-plaats Hockeyveld
Concordia bij rotonde Geuljanslaan te Roermond.
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10.30 uur H. Mis bij de kapel van de Weerstand te Rotem, waarna herdenking gevolgd door samenzijn onder genot van broodje met een kop
koffie in het Parochiecentrum, Hoogbaan te Rotem, aangeboden door
het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem.
(2) Tenue: Verenigings tenue, bondstenue of DT met groot model decoraties. Banierdrager met banier en witte handschoenen.
(3) Aanmelding: Belangstellenden wordt verzocht zich vóór 25 augustus per email of telefonisch aan te melden bij de secretaris Jos
Christiaens (tel: 0413-784920 of jeceha@ziggo.nl )
14-09:19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen, Sportparklaan 2, Kosten Euro 3,50 per persoon, te voldoen ter
plaatse. Opgave bij Thei Willen (tel 0049 2436 2327 of via e-mail :
thei.willen@gmail.com )

20-09:11.00

Herdenking Britse Militairen op kerkhof in Venray aan de Hoenderstraat
Organisatie Afdeling Venray/Gennep e.o. Na afloop, samenkomst in hotel
de Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 te Venray. Opgave via onze secretaris Jos Christiaens tel: 0413-784920 of jeceha@ziggo.nl voor 16 sept.
Deze zal u aanmelden bij de secr van de Afd Venray/Gennep e.o.

20-09:15.00

Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond. Een Muzikale Stilte is een klein uurtje
muziek dat de weg van stilte en meditatie bewandelt. Veelal klassieke
muziek op piano, blaasinstrument of ander muziek instrument. Toegang vrij.

24-09:14.00

Contactmiddag met beugelen van 14.00-17.00 uur op Geelenhoof te
Kelpen-Oler, Grathemerweg 16. Opgave bij Rob Cillekens via 0475319893 of 06 11120170 of via e-mail rob.cillekens@gmail.com op de
maandag voorafgaande. Kosten 5 euro per persoon, te voldoen ter
plaatse.

25-09:19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Aanmelden bij Hub Aendekerk (via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel
06-36275960. John Vankan zal zijn ervaringen over Mali met ons delen.
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27-09:13.00 Herdenking bij Monument voor omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden op terrein Abdij Lilbosch te Pey (Echt), Pepinusbrug. Opgave voor deelname bij onze secretaris Jos Christiaens, tel 0413-784920
of e-mail jeceha@ziggo.nl voor 13 september. (Details ontbreken momenteel nog)
(1) Tijdstippen:
12.15 uur : verzamelen P-plaats Hockeyveld Concordia vanwaar gezamenlijk vertrek.
13.00 uur: Verzamelen bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch
voor de herdenking.
13.30 uur: Aanvang Herdenkingsceremonie bij het Hoofdmonument.
Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/
bloemstukken worden gelegd en een moment stilte worden gehouden
voor de in WO II omgekomen vliegtuigbemanningsleden.
Aansluitend bent u uitgenodigd om met het Stichtingsbestuur en
een groep genodigden een kop koffie en een stuk vlaai te nuttigen in
Restaurant Hotel Hof van Herstal, Pepinusbrug 8, 6102 RJ Echt.
(2) Tenue: DT, Bondstenue of Verenigings tenue met groot model decoraties. Banierdrager met witte handschoenen.

10-10:volgt Onthulling monument ’t Spik. Details volgen.

11-10:09.00 Verbroederingsherdenking Linnich in St. Martinuskerk en bij het
Hubertuskreuz en Koppenkopf.
In het verleden waren Veteranen en niet Veteranen met hun dames uit
het Limburgse, trouwe gasten bij de herdenking op de Internationale
Verbroederingsherdenking te Linnich, die georganiseerd werd door de
jonge Duitse Vrienden Walter Leinders en Willem Josh. Doordat vele
2de wereldoorlog veteranen o.a. Schotland, Engeland, Amerikanen en
Duitsers etc. respectabele leeftijden hebben bereikt en dus niet meer
naar Linnich kunnen afreizen, wordt de verbroederingsherdenking in
de kerk en bij het Hubertuskreuz in Linnich nu anno 2015 dun of helemaal niet meer bezocht.
Deze herdenking in Linnich mag niet verloren of vergeten worden. Hier
werd een massale en zware tankslag in 1944 geleverd door de Geallieerden en Duits leger. Dit om door te breken naar het Ruhrgebied,
nabij het Hubertuskreuz, waar duizenden doden zijn gevallen aan beide
zijden.
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(1) Tijdstippen
09.00 uur Verzamelen Parkeer plaats Hockeyveld Concordia vanwaar
gezamenlijk vertrokken wordt.
10.30 uur Kerkdienst Hubertuskreuzmesse te Linnich (St Martinuskerk, Kirchplatz 14, postcode 52441), hierna de kranslegging bij het
Internationaalmonument gelegen bij het Hubertuskreuz. Na afloop
gezamenlijke ontbijt – kosten € 5,00 p.p. - in het Gemeenschapshuis
naast de kerk.
(2) Tenue: DT, Verenigings tenue of Bondstenue met grootmodel decoraties. Banierdrager met witte handschoenen.
(3) Opgave en betaling:
Voor 1 okt door overmaking van 5 Euro p.p.
op bankrekeningnummer NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van
Wapenbroeders Afd. Roermond te Roermond, met vermelding van
deelname Linnich.
12-10:19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen, Sportparklaan 2, Kosten Euro 3,50 per persoon, te voldoen ter
plaatse. Opgave bij Thei Willen (tel 0049 2436 2327 of via e-mail :
thei.willen@gmail.com ).

17-10:volgt

Regio schietdag bij SV de Leuker Swalmen georganiseerd door Afd
Roermond met luchtdruk wapens (geen kleinkaliber zoals eerder gemeld werd) voor alle zuidelijke Afdelingen. Details volgen. Er is een
maximum van 40 schutters. Opgave bij Thei Willen via :
thei.willen@gmail.com Wie het eerst komt, het eerst maalt……

23-10:19.00 Thema avond Berging Stirling W 7630 lezing door Marleen Jennissen
of lezing over Oude Kerkhof door John Vaesen onder voorbehoud.
24-10:11.00

Reüniedag Afd Roermond voor Midden Limburgse Afdelingen bij
NIM met lunch en “blauwe hap. Details volgen….

29-10:14.00

Contactmiddag met beugelen van 14.00-17.00 uur op de Geelenhoof
te Kelpen-Oler, Grathemerweg 16. Opgave bij Rob Cillekens via 0475319893 of 06 11120170 of via e-mail rob.cillekens@gmail.com op de
maandag voorafgaande. Kosten 5 euro per persoon, te voldoen ter
plaatse.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Aanmelden bij Hub Aendekerk (via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel
06-36275960.

30-10:19.00
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07-11:15.00

Herdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (org.
Afd. Ospel). Details volgen.

08-11:15.00

Herdenking Britse Militaire begraafplaats te Swartbroek (org.
Afd. Weert). Details volgen.

09-11:19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen, Sportparklaan 2, Kosten Euro 3,50 per persoon, te voldoen ter
plaatse. Opgave bij Thei Willen (tel 0049 2436 2327 of via e-mail :
thei.willen@gmail.com )

12-11:14.00

Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen. Details volgen.

15-11:volgt

Bezoek aan Gemeente Wurselen (Duitsland) voor bijwonen Trauertag met Wapenbroeders op initiatief van burgemeester Wurselen.
Details volgen.

17-11:19.00

Halfjaarlijkse RCT WZ-NL PR vergadering voor PR functionarissen
aangesloten afdelingen + leden RCT PR team in Café Centraal te Nederweert.

26-11:14.00

Contactmiddag met beugelen van 14.00-17.00 uur op de Geelenhoof
te Kelpen-Oler, Grathemerweg 16. Opgave bij Rob Cillekens via 0475319893 of 06 11120170 of via e-mail rob.cillekens@gmail.com op de
maandag voorafgaande. Kosten 5 euro per persoon, te voldoen ter
plaatse.

27-11:19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Aanmelden bij Hub Aendekerk (via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel 0636275960. Paul Gommers zal die avond spreken over Korea

28-11:14.00

RCT WZ-NL bestuursvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per
aangesloten afdeling) in Café Centraal te Nederweert.

13-12:14.00

Kerst-in met diner en verloting in Cafe ’t Dorp Maasniel. Details
volgen.
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16-12:14.00

aug 2015

Gezellig samenzijn + kerstdiner voor leden/ donateurs van alle afdelingen in de Regio Zuid BvW (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) in
de Lunettenkazerne te Vught (organisatie Afd. ’s-Hertogenbosch
e.o.)

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

MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475-337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com
Hopelijk blijft het de komende tijd zomeren
en kunnen wij maximaal van het licht, de zon en warmte genieten.
De zon, het licht en de gezelligheid, welke ons positief kunnen stimuleren.
De komende tijd ga ik nog enkele zieken bezoeken namens het bestuur en de leden van de
Afdeling Roermond thuis, in het ziekenhuis of in de zorgcentra, ten teken dat wij hen niet
vergeten zijn. Wij wensen u allen beterschap en/of sterkte in uw situatie en veel gezellige dagen in een heerlijke zomer.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden contact op met
uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
Er zijn zieke leden, die een kaartje erg op prijs stellen, vandaar dit bericht in overleg met Peter Krebbeks.
Een van hen is Anny Krebbeks, die verhuisd is.
Haar woorden:
“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 riem wilt steken dan zie ik je graag. Ik wil je
mijn appartement graag laten zien.
Een kaartje om mij te steunen is natuurlijk ook meer dan welkom”.
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“Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen te Roermond.
Veteranen, Wapenbroeders en belangstellenden kunnen 28 augustus a.s. om 19.00u gaan
luisteren naar Luitenant Generaal b.d. Ton van Loon.
Ton van Loon uit Nederweert zal spreken over zijn ervaringen als commandant op uitzending in 1999 naar Kosovo (KFOR1) en 2006/2007 als Commandant Reginal Command South
in Kandahar, Afghanistan. De generaal zal ingaan op zijn persoonlijke ervaringen in het
politiek militaire krachtenveld maar ook op de menselijke aspecten van de eenzame functie aan de top. We gaan Ton een podium bieden om hem zijn verhaal te laten vertellen
over zijn uitzendingen in 1999 en 2006/2007. Ook deze avond kunt u weer naar een gelouterde veteraan luisteren in het Nationaal Herdenkingspark aan de Maastrichterweg 19
in Roermond waarbij we een inkijk mogen nemen in zijn beleving en onuitwisbare indrukken. In beeld en verhaal zullen we getuigen kunnen zijn van zijn ervaringen.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Vragen, die doorgaans nog al wat losmaken bij veel aanwezigen. Het belooft weer een enerverende avond te worden georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en alle andere belangstellenden zijn met hun eventuele partners van harte
uitgenodigd in het Gen. Spoorpaviljoen te Roermond op vrijdag 28 augustus om 19.00 uur.
Aanmelden is gewenst via veteranentreffen1roermond@gmail.com
of tel. 0475-337830/06-36275960. Daarbij aangeven met hoeveel personen u komt.
Graag willen we u voor meer informatie verwijzen naar onze website:
www.wapenbroederszuid.nl/roermond
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