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“Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers,
op 5 mei vieren we onze vrijheid”
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en
kennissen,
De jaarlijkse dodenherdenking van 4 mei is net achter de rug als u dit infobulletin leest. Velen onder ons hebben die 4de mei op hun eigen manier ingevuld
al of niet stilgestaan bij alle slachtoffers van de oorlogen en conflicten die
plaats hebben gevonden tot heden. Met een aantal Wapenbroeders en zusters
hebben we op 4 mei mogen luisteren naar het Requiem Concert in de Minderbroederskerk van het orkest de Symfonie. Na afloop van dit mooie concert
hebben we ons verplaatst naar het Limburgse Verzetsmonument alwaar de officiële dodenherdenking plaatsvond. Dit jaar, na 30 jaren, geleid door een
nieuw gezicht, voor vele Roermondenaren een bekende, Dhr. Hein Verbruggen. Na dertig jaar heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Annie Ramakers-Dahmen die onlangs voor al haar vrijwilligers werk in dit verband een
Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen zoals u kon lezen op onze facebook site. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Op 5 mei is een delegatie van Wapenbroeders naar Wageningen gegaan om
aldaar het Bevrijdings defilé bij te wonen. Een ieder kwam daar met een zeer
voldoen gevoel van terug.
Bij het samenstellen van dit info bulletin is het droevige bericht binnen gekomen dat onze Bondsbestuursvoorzitter, Henk Molenkamp overleden is op 15
mei j.l. Henk was al langere tijd ernstig ziek maar wilde van geen opgeven
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weten. Er zal zaterdag 21 mei in Nunspeet afscheid genomen worden tijdens
een afscheidsdienst waarna de crematieplechtigheid in besloten kring zal plaats
vinden. Wij wensen de achterblijvende familie heel veel sterkte toe met het
verwerken van dit enorme verlies. Wij zullen ons Henk blijven herinneren als
een zeer betrokken en enthousiaste Wapenbroeder en Bondsbestuursvoorzitter. Helaas hebben we in de afgelopen periode ook binnen onze eigen afdeling
wederom afscheid moeten nemen van een Wapenbroeder. Het betrof hier Pieter Muermans die ons onlangs ontvallen is. Hub heeft een in memoriam geschreven wat u kunt vinden in zijn bijdrage. Met Bondseer hebben we afscheid
genomen. Namens het bestuur wensen wij Mevr. Muermans en de achterblijvende familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van Pieter
.
Komende maanden staat er weer een druk programma te wachten. Hopelijk
mogen we rekenen op een grote opkomst bij de diverse evenementen. Vanwege het feit dat onze Engelse collega’s van Joint Force Command Brunssum niet
beschikbaar waren in april, hebben we onze jaarlijkse herdenking op het Oude
Kerkhof voor de gevallen Engelse en Canadese vliegtuig bemanningen alsmede
de Nederlandse verzetsstrijders en militairen die in WO2 omgekomen zijn,
moeten verplaatsen naar 27 mei a.s. Aanvang is 14.00 uur op die vrijdag. Ter
voorbereiding op deze herdenking zullen Hub Aendekerk en Annie RamakersDahmen versterkt wellicht met Jan Geraedts, groep 7 en 8 bezoeken van de
Alfonsusschool. De kinderen van die twee groepen zullen voorlichting krijgen
van deze drie leden over de Tweede Wereld oorlog en de gevolgen daarvan.
Na de voorlichting zullen de jongens en meiden worden uitgenodigd een gedicht te schrijven over die periode. Drie gedichten zullen voorgelezen worden
tijdens de herdenking, die ook dit jaar weer bijgewoond wordt door onze burgemeester van Roermond, Mevr.
Donders-van Leer. Ook onze culturele/jeugdburgemeester Lucas Lejeune zal aanwezig zijn.
Viktor Cillekens zal op vrijdag 27 mei in het Generaal Spoorpaviljoen een podium geboden worden om zijn ervaringen met ons te delen over zijn militaire
inzet met de Troepenmacht in Suriname (TRIS). In woord en beeld zal hij ons
informeren over zijn diensttijd die zich voor een groot deel afspeelde in Suriname en de gevolgen die dit met zich mee heeft gebracht voor hem.
Voor de Limburgse Veteranendag op 18 juni a.s. zoeken we twee vrijwilligers
die van 08.00 uur-10.00 uur Veteranen de weg wijzen naar de bussen op station Roermond. Opgave gaarne via onze secretaris
(bvw.afd.roermond@gmail.com) (Opgave voor 1 juni).
Graag wil ik nog even onder uw aandacht brengen de geplande reünie voor alle
Limburgse afdelingen van de Bond van Wapenbroeders op 9 juli a.s. in het Generaal Spoor paviljoen. Geeft u tijdig op, want vol is vol.
Voor onze jaarlijkse Sjommelmèrt op 27 en 28 juli hebben we weer vrijwilligers nodig (in een shift systeem) die geïnteresseerden te woord willen staan
en die vertellen wat wij als Bond van Wapenbroeders doen en willen.
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De jaarlijkse BBQ met muziek en kampvuur staat gepland voor 20 augustus dit
jaar. We hopen weer een groot aantal leden met familie te mogen begroeten
die middag/avond.
Voor alle overige gedetailleerde informatie over herdenkingen en evenementen
(o.a. het schieten en beugelen) die wij organiseren of waaraan wij kunnen
deelnemen verwijs ik graag naar de agenda, die Emile heeft gevoegd. Indien
u niet beschikt over vervoer naar een evenement moet dit geen reden zijn er
niet naar toe te gaan. Neem even contact met mij of een van de andere bestuursleden op en we bekijken dan hoe we een en ander kunnen realiseren.
Vaak vertrekken we vanaf het Hockeyveld van Concordia (Burgemeester Geuljanslaan 1c te Roermond).
Zoals in ons eerste bulletin gememoreerd, op naar de 200 leden hopelijk voor
het eind van het jaar. We zijn er nog lang niet….
Ik hoop u op diverse evenementen te mogen ontmoeten die wij voor u organiseren als Afdeling. Voor diegenen die beschikken over internet verwijs ik graag
naar onze nieuwe website: www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermonden-venlo Op deze site staan veelal korte verslagen van gehouden evenementen met foto’s. Beschikt u zelf niet over een computer of weet u niet precies
hoe dat werkt, vraag dan uw kinderen of kleinkinderen om naar die site te
gaan zodat zij de knoppen bedienen en u kunt genieten van de rapportages en
foto’s.
Met Wapenbroederlijke Groet,
Math Weijers
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.

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

Schieten
Inmiddels hebben we alweer de eerste serie van in totaal 8 schietdata achter de rug. Er resten ons nog een 4-tal schietdata nà de vakantieperiode.
Deze zijn gepland op 8 augustus, 12 september, 10 oktober en 14 november (van 19.30 - 22.00 uur bij SVDL te Swalmen).
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Verder staat er een schietwedstrijd in Geilenkirchen op het programma, en
wel op 21 mei a.s. bij de Standortschießanlage.
De nodige details zijn per separate mails naar de schutters gegaan, en we
gaan met de afdeling Roermond daar met 6 personen vertegenwoordigen.
Verder wil ik alle schutters er nog eens op attenderen dat ik het liefste de
bijdrage voor het schieten per bank ontvang. De bedragen zijn dan als
volgt: voor het eerste halfjaar: € 14,00, voor het hele jaar: € 28,00. Per
keer € 3,50.
Belangrijk: 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 (luchtdruk), kom dan op een van de genoemde data naar SVDL te Swalmen. Het adres is: Schietvereniging De
Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen. Je kunt je natuurlijk ook per Email, of
telefonisch melden bij mij, waarna ik je op onze Email-verzendlijst zal zetten, zodat je regelmatig over het schieten geïnformeerd wordt.
Financiële zaken
Uw penningmeester heeft van het Bondsbestuur een lijst ontvangen van die
leden die achterstalligheid hebben bij het betalen van hun jaarlijkse contributie.
Het zijn helaas allemaal leden die hun contributie niet betalen d.m.v. een
automatische incasso. Deze leden ontvangen dan van het Bondsbestuur een
zgn. nota. Indien deze nota niet voldaan wordt, zal dat op den duur tot
schorsing leiden. Voorkom deze problemen, en geef een opdracht tot automatische incasso van de contributie. Uw penningmeester kan u hierbij behulpzaam zijn indien gewenst.
Neem gerust contact op, zodat we deze problemen kunnen oplossen. De
leden die achter stand hebben opgelopen ontvangen hierover van mij op
korte termijn een brief.
Ons bankrekening is: NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond.
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

Mei

Jaarprogramma 2016

20 : 09.00 RCT WZ-NL Reünie tevens Dag der Banieren in de Luitenantgeneraal Bestkazerne te Vredepeel (voormalige KLu-basis De Peel). Tenue:
Verenigingstenue
met
batons.
Opgave
via
onze
secretaris
(bvw.afd.roermond@gmail.com of tel 06 – 52062326) voor 30 april. De bijdrage p.p. bedraagt Euro 7,- . Dit bedrag moet eveneens voor 30 april overgemaakt zijn op bankrekening NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond voor 30 april o.v.v. deelname Dag der Banieren.
Vertrek 07.30 uur vanaf Hockeyveld Concordia. Als u zelf niet over vervoer
beschikt graag even melden bij opgave. Het programma duurt tot ca 17.00 uur
en er wordt een rijstmaaltijd aangeboden. Bij aanmelding (via secretaris) tevens nummer identiteitsbewijs vermelden dat u/uw partner meenemen om
toegang te krijgen tot de kazerne.
26 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten Euro 5,-Ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag
voorafgaande.
Tel: 0475 319893 of 06 - 1120170;
e- mail:
rob.cillekens@gmail.com
27 : 14.00 Jaarlijkse herdenking gevallen Engelse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen uit de Tweede
Wereldoorlog die op het Oude Kerkhof te Roermond begraven zijn. Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Verzamelen 13.30 uur. Opgave bij Math Weijers voor 20 mei via 06 37194396 mathweijers@hotmail.com. Na afloop koffie met vlaai bij Café-Zaal Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, Roermond (tegenover het Oude Kerkhof).
27 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob. 0636275960. Spreker Viktor Cillekens over zijn ervaringen als dienstplichtige bij
de TRIS (Troepenmacht in Suriname).
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29 : 14.00 71e Memorial Day Margraten. Aanvang ceremonie 15.00 uur, einde
ca 16.30 uur. Tenue: Verenigings tenue met groot model decoraties. Opgave
voor 15 april via ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com. Afhankelijk
van aantal opgaves wordt vervoer gecoördineerd vanaf Hockeyveld Concordia.
Kaarten kunnen in het weekend van 21 mei opgehaald worden bij Math Weijers
(mob 06-37194396.)
Juni
04:15.30 Herdenking Indië Monument Maria Hoop. Op 4 juni herdenken wij in
Maria Hoop de drie Limburgse Jagers, inwoners van Maria Hoop, die gesneuveld zijn tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands Indië.
Programma: 15.30 uur Koffietafel in het gemeenschapshuis “ De Annendaal’’ bij de kerk . Om 17.30 uur openlucht mis op het Jan van Pietje Plein in
Maria Hoop. Aansluitend aan de mis zal de herdenking plaatsvinden op hetzelfde Plein. Wij zullen een bloemstuk leggen.
Tenue: Verenigings tenue/DT met groot model decoraties/burger. Banierdrager met handschoenen.
Opgave: Voor 24 mei a.s. via mathweijers@hotmail.com of 06-37194396.
Vertrek: Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia 14.45 uur. Vervoer wordt gecoordineerd.
18 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en
bemannen, dragen banier). Uitnodigingen worden verzonden naar alle veteranen door de stichting Limburgse Veteranendag. Niet veteranen zijn van harte
welkom. Tenue Verenigings tenue met groot model decoraties. Locatie Nationaal Herdenkingspark te Roermond. Na afloop gezellig samenzijn in de stad in
en rond het Munsterplein. Tevens zijn we op zoek naar een tweetal vrijwilligers die zorg dragen om de veteranen die arriveren op het station op zaterdag in Roermond naar de bussen te verwijzen tussen 08.00 en 10.00 uur.
Vrijwilligers hiervoor worden verzocht zich aan te melden via ons secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com voor 1 juni a.s.
25 : 10.00 Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Gezamenlijk vertrek met
trein vanaf station Roermond om 07.30 uur. Tenue: Verenigingstenue met
groot model decoraties of batons. Opgave persoonlijk via website van het Veteranen instituut of tel 088- 3340050 voor 14 april (de insluiting hiervoor is
dus al gesloten). Deelname in het defilé of op tribune of opstapkaart historisch
voertuig.
Juli
09: 10.00 Reünie gezamenlijke afdelingen Bond van Wapenbroeders in Limburg in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark te Roermond)
meteen lezing van John Vaessen (lezing over de Krijgsgeschiedenis van het
Oude Kerkhof) en Hub Aendekerk (lezing en rondleiding over achtergrond Nationaal Indië Monument en Monument voor Vredes operatien met kranslegging
aldaar). Open voor alle Limburgse Afdelingen. Bijdrage 5 euro p.p. Er wordt
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een lunch en rijstmaaltijd aangeboden. Opgave voor 20 juni onder gelijkmatige overmaking van bijdrage via penningmeester op rekening nr. NL 08 RABO
0174 124805 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond o.v.v. Reunie.
Ontvangst 10.00 uur. Aanvang eerste lezing 10.30 uur. Na de lunch (13.30
uur) zal Hub Aendekerk een lezing verzorgen. Na diens lezing worden de
deelnemers rondgeleid en leggen we een krans bij beide monumenten. Na de
kranslegging wordt u een rijstmaaltijd aangeboden en kan er tot ca 19.00 uur
worden nagetafeld. Tenue: Verenigings tenue met batons of burger. Opgave
op de dag zelf is niet mogelijk gezien de logistieke inspanningen. Er is beperkte capaciteit in het Generaal Spoorpaviljoen dus uw tijdige opgave en betaling
via onze penningmeester is een vereiste en helaas, vol is vol….dus wacht niet
tot het laatste moment om in te schrijven.
17: 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan 71, Roermond.
27/28: 12.00 Sjommelmèrt Roermond. 09.30 uur verzamelen. Met PR stand
en kraampje namens de Afdeling trachten om nieuwe leden te werven. Hebt u
nog bruikbare spulletjes voor de rommelmarkt die verkocht kunnen worden,
bel dan even naar Rob Cillekens, Emile vd Elshout of Math Weijers. Of lever de
spulletjes bij een van deze drie bestuursleden in voor 20 juli. We kunnen die
dagen op basis van shift systeem alle leden/vrijwilligers gebruiken die geïnteresseerden te woord willen staan en hen vertellen wat de Bond van Wapenbroeders en m.n. de Afdeling Roermond/Venlo zoal doet. Opgave voor deelname via Emile v.d. Elshout ( emilevdelshout@msn.com of Rob Cillekens
(rob.cillekens@gmail.com ) voor 15 juli. Tenue Verenigingstenue met batons.
T-shirts voor de deelnemers/vrijwilligers van de Sjommelmèrt worden beschikbaar gesteld bij aankomst.
Augustus
08 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
20 : 17.00 Jaarlijkse BBQ in de Blokhut van Jong Nederland, adres, de Klein
Hei 2, 6071 CM Swalmen. Met (live) muziek en kampvuur. Ontvangst vanaf
17.00 uur. Aanmelding voor 8 aug door overmaking van Euro 12,50 op rekeningnr: NL 08 RABO 0174124805 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd
Roermond ovv Deelnemer BBQ. Het bedrag van 12,50 betreft all inclusive, dus
zowel de drankjes als ook het eten. Meldt u op tijd aan, inschrijven op de dag
zelf kan helaas niet.
21 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan 71.
25 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 5,-Ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 0475 319893 of 06 - 1120170; e-mail: rob.cillekens@gmail.com
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26 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk,
email: veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob.
06-36275960.
September
03 : 14.00 Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond. Tenue: verenigingstenue met grootmodel decoraties. Details
volgen.
04 : 10.30 Herdenking bij de kapel van de Weerstand te Dilsen-Stokkem (B).
Details volgen.
08 : Jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Thorn door de Belgische Brigade Piron. Onze Afdeling legt een bloemstuk. Verdere details volgen.
12 : 19.30
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
16 : 13.00 Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg 35, 3620 Lanaken (B).
17 : 18.00 56e Fakkelestafette en herdenking St. Rumolduskapel te Weert.
18 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan 71, Roermond.
22 : 10.00 Herdenking bevrijding Weert bij Suffolkmonument bij stadsbrug
Weert.
25 : 13.00 Herdenking van omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningen bij
het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch te Pey (Echt). Met andere Afdelingen vormen we een eredetachement en leveren een aantal vlaghijsers (totaal
vijf). Onze Afdeling legt een bloemstuk. Verdere details volgen.
29 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 5,-. Ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande.
Tel: 0475 319893 of 06 - 1120170;
e- mail:
rob.cillekens@gmail.com
30 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk,
email: veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob.
06-36275960.
Oktober
08: Regionale schietdag bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen voor alle
Afdelingen van RCT ZW-NL. Details volgen.
09 : 10.30 Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te
Linnich. Details volgen.
10 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
21 : 19.00 Herdenking Kapel in ’t Zand. Fakkeloptocht naar Monument voor
Vredesoperaties.
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27 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 0475 319893 of 06 1120170; e-mail: rob.cillekens@gmail.com
28 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk,
email: veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob.
06-36275960.
November
11: 14.00 Dodenherdenking Britse begraafplaats te Swartbroek, Ittervoorterweg 68 Swartbroek. (organisator Afd. Weert)
11: 15.00 Dodenherdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (organisator Afd. Ospel).
14 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
17: 14.00 Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid
te Haelen.
20 : 12.00 Volkstrauertag IJsselsteijn.
24 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 5,-Ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 0475 319893 of 06 - 1120170; e-mail: rob.cillekens@gmail.com
25: 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk,
e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob. 0636275960.
December
18 : 14.00 Kerst-in met loterij in het Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35 te
Roermond (Maasniel). Eigen bijdrage diner/buffet Euro 12,50. Tenue: burger.
Opgave d.m.v. overmaking bijdrage pp Euro 12,50 op rekeningnummer: NL08
RABO 0174 1248 05 o.v.v. Deelname Kerst- in voor 10 december. Introducees
toegestaan.
30 : 11.00 Voettocht 30 december, georganiseerd door Comité Voettocht 30
dec. Voettocht vanaf H. Hartkerk naar monument in de Luzenkamp ter herdenking van 3000 Roermondse jongens en mannen die op 30 dec 1944 werden
gedeporteerd en dertien Roermondse mannen en een Poolse partizaan die aldaar gefusilleerd werden. Vertrek vanaf H. Hartkerk, Mgr Driessenstraat 4 te
Roermond. De voettocht gaat naar het Fletcher Hotel (Maalbroek 102 in Roermond) alwaar koffie met cake aangeboden wordt. Om 13.30 uur volgt de herdenking bij het monument.
Januari 2017
8 : 17.00 Nieuwjaarsreceptie in Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35 te Roermond (Maasniel). Tenue: Verenigings tenue/DT/ met batons of burger tenue.
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com

Laten we hopen dat de zomer ons veel goeds brengt.
De warmte en het licht stimuleren ons.
De komende tijd bezoek ik nog enkele zieken namens het bestuur en de leden
van de Afdeling Roermond en Venlo 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 de komende zomer.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden contact op met uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
IN MEMORIAM DHR. PIETER MUERMANS
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Na een kortstondig ziekbed is ons lid, Pieter Muermans, op maandag 4 april
2016 plotseling op 72 jarige leeftijd in Roermond overleden.
In 1962 werd Pieter als dienstplichtige uitgezonden naar Nieuw Guinea en geplaatst bij het 6e Infanteriebataljon in Manokwari.
Vanuit het veilige Roermond naar de jungle van Nieuw Guinea.
Patrouilleren zonder Papoea-gids in de jungle zou niet mogelijk zijn geweest.
Deze uitzending en de kameraadschap van zijn maten in Nieuw Guinea hebben
hem nooit meer losgelaten.
Terug in Roermond werd hij na zijn werkzame leven lid van de Identiteitsgroep
Nieuw Guinea en lid van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en
Venlo en ging hij zich inzetten voor de veteranen. Bij het 30 jarig bestaan van
de Afdeling Roermond heeft Pieter samen met Rob Cillekens sponsors gezocht
voor het Veteranenproject: Een veteraan vertelt. Ook ging hij maandelijks als
gastheer optreden voor de bezoekers van het Indië-Nieuw Guinea-monument.
Pieter vond het niet meer dan zijn plicht zijn gesneuvelde kameraden uit Nieuw
Guinea jaarlijks te herdenken. Hij leidde daarom bij de Nationale Indiëherdenking de werkgroep ondersteuning verzorging.
De afscheidsdienst met Bondseer vond plaats op zaterdag 9 april 2016 om
11.00 uur in het aula van het crematorium Tussen de Bergen, Kitskensdal 60
te Roermond alwaar de Wapenbroeders de dodenwacht met banier en een
Erehaag vormden om op waardige wijze de laatste eer aan Pieter te bewijzen.
Wij wensen zijn echtgenote Miep, de kinderen, partners en kleinkinderen veel
sterkte toe bij het verwerken van dit grote gemis.
Pieter, kameraad, we zullen je missen. Rust in vrede.
Op uitzending
Ons lid, Eric Jacobsz vertrekt medio mei naar Mali om daar werkzaam te zijn
voor de VN Hoofdkwartier MINISMA. Wij wensen Eric een succesvolle uitzending en een behouden thuiskomst.
Een veteraan vertelt in Generaal Spoorpaviljoen te Roermond.
Veteranen, Wapenbroeders en belangstellenden kunnen 27 mei a.s. om 19.00
uur gaan luisteren naar ons lid, Viktor Cillekens, die zal spreken over zijn uitzending in 1964-1965 met de Troepenmacht in Suriname, afgekort TRIS.
De lezing bestaat grofweg uit vier onderdelen:
1. Algemene historie en info over Suriname
2. Militaire historie en info over het werk van de TRIS in de jaren 1950-1975.
(Suriname werd op 25 november 1975 zelfstandig).
3.
Hoogtepunten van zijn uitzending naar Suriname in 1964 – 1965
4.
Beleid defensie aangaande de veteranenstatus
We gaan weer luisteren naar een gelouterde ex-militair 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.
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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 en Venlo
Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun
eventuele partners van harte uitgenodigd in het Generaal Spoorpaviljoen te
Roermond op vrijdag 27 mei 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/afdelingen/roermond-en-venlo
Het vervolg van Een veteraan vertelt zal 26 augustus zijn, want in juni en juli
houden we aan als vakantietijd.
Op 26 augustus in het Generaal Spoorpaviljoen om 19.00u zal Jos Christiaens
de reeks “Een veteraan vertelt” voortzetten met zijn ervaringen in 2000-2001
met de vluchtelingen in de Hoorn van Afrika. Op 30 september krijgt Peter
Houdijk het podium om ons over zijn ervaringen in het voormalige Joegoslavië
en Afghanistan te vertellen. Jan Vossen zal ons op 28 oktober over Nieuw
Guinea konde doen en tenslotte 25 november is gereserveerd voor Kapitein
Jan Billekens over zijn ervaringen in Oeganda . Daarmee is de kring wat betreft
“Een veteraan vertelt” voor 2016 rond. Ben je wel eens komen luisteren naar
een live verhaal. Deze mag je toch niet missen. Hoop jullie in grote getalen te
mogen verwelkomen op die data.

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

MEDEDELINGEN VAN DE COMMISSARIS ALGEMEEN
Tevens Coördinator Beugelen
Rob Cillekens
Tel: 0475-319893 of mobiel: 06 - 112 0170
e-mail: rob.cillekens@gmail.com
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Contactmiddag met Beugelen.
Locatie: Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler.
Data: 26 mei. Vakantie periode juni en juli. Vervolgens weer op 25 augustus,
29 september, 27 oktober en 24 november.
Tijdstip: 14.00-17.00 uur.
Kosten: De kosten bedragen € 5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan en afmelden: de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Rob Cillekens.
Als u niet tot de vaste groep van beugelaars behoort maar wel graag hieraan
wilt deelnemen, geeft u zich dan op bij Rob Cillekens. Tel: 0475 319893 of 06
- 1120170; e-mail: rob.cillekens@gmail.com
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 4 beugelmiddagen meegeteld worden.

Club van 30
In het kader van het 30 jarig bestaan van de Afdeling is een paar jaar geleden
de “Club van 30” opgericht met doel het genereren van gelden ter ondersteuning van diverse activiteiten van de Afdeling.
Wie kan er toetreden: In principe iedereen die ouder is dan 30, maar uitzonderingen worden gemaakt (vanwege de doelstelling) dus de leeftijd is een beetje
flexibel.
Wat kost het toetreden? 30 euro per jaar.
Wat krijgt u hiervoor: Elk jaar een fles Schrőbbeler die tijdens de Algemene
ledenvergadering of tijdens de Kerstbijeenkomst wordt uitgereikt. Tevens vermelden we uw naam in ons infobulletin.
Aanmelding bij mij en via overmaking van 30 Euro per jaar op rekening nummer:
NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders o.v.v.
“Club van 30 voor het jaar 2016”.
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