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“Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat
als hoge nood en bittere strijd ons wacht.
De nood voorbij het land in vredestaat,
vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.”
(Generaal Spoor)
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en
kennissen,
De uitspraak boven komt van wijlen generaal Spoor en geeft aan wat momenteel
het gevoel is bij zo’n 16.000 defensie medewerkers als het AOW gat ter sprake
komt. Maar niet alleen het AOW gat, ook de jarenlange strijd die veteranen moeten
voeren tegen ons ministerie van Defensie als het gaat om erkenning voor PTSS.
Jammer dat Defensie zo met haar personeel omgaat.
In Syrië, een land dat ik redelijk goed ken gaat alles in een stroomversnelling.
Waar gaat Turkije naar toe? Maar welke richting gaan die andere landen uit?
Amerika heeft een nieuwe president die met ingang van 20 januari Donald Trump
heet. Af en toe komen berichten of analyses naar buiten waarvan ik denk, moet
dat op die manier….Wat gaan onze verkiezingen ons brengen? We zullen het
spoedig ervaren.
We gaan weer richting eind van het jaar en dus hopen we dat we mogen genieten
van een goede winter, een mooie Kerst en dito jaarwisseling.
Vanaf de laatste uitgave van dit infobulletin hebben we binnen onze Afdeling niet
stilgezeten. Graag breng ik u ook nu weer even op de hoogte van wat er binnen
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de Afdeling is gebeurd, en zal ik de afgelopen periode in vogelvlucht de revue laten
passeren.
Op zondag 9 oktober heb ik als voorzitter samen met Henk Keijzer een laatste
groet gebracht aan onze Wapenbroeder Gert Fortuin, die onlangs op 76 jarige
leeftijd overleden is. Gert was officier vlieger bij de Koninklijke Marine en Oud
Nieuw Guinea Veteraan. Op maandag 10 oktober is Gert in besloten kring
gecremeerd. Wij wensen zijn partner en familie veel sterkte bij het verwerken van
het verlies.
Eric Jacobsz is nog steeds uitgezonden naar Mali, maar begint nu langzaam af te
tellen om weer definitief herenigd te worden met echtgenote en zoon. Vanaf deze
zijde, behouden thuiskomst Eric. Bij het verschijnen van dit info bulletin is hij na
bijna zeven maanden weer bij zijn gezin.
De jaarlijkse BBQ op 20 aug met live muziek, verzorgd door Peter Krebbeks en
technisch ondersteund door Jim Overklift, was weer een groot succes. Deze keer
hebben we gebruik gemaakt van de kookkunsten van Warung Ledeng uit Montfort.
Een prima BBQ met natuurlijk weer veel te veel vlees en salades, maar een
geweldig succes. Doen we volgend jaar weer. Dank aan alle vrijwilligers die deze
middag en avond hebben doen slagen. Wat we volgend jaar wel anders doen is dat
opgave op de dag zelf niet meer mogelijk is.
In de afgelopen periode hebben we als Wapenbroeders ook weer acte de présence
gegeven bij diverse herdenkingen. Herdenkingen die we levend willen houden
opdat de jonge generatie blijft begrijpen dat vrede niet zomaar komt aanwaaien.
Zo waren we met diverse vrijwilligers betrokken bij de jaarlijkse herdenking bij het
Nationaal Indië Monument.
Op 4 september namen we deel aan een herdenking bij de kapel van de Weerstand
te Dilsen-Stokkem in België.
Ook bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Thorn door de Belgische
Brigade Piron was een afvaardiging van onze afdeling aanwezig. Op donderdag 8
september 2016 stond het witte stadje Thorn stil bij het feit dat het 72 jaar
geleden werd bevrijd door de Belgisch-Luxemburgse Brigade Piron. Door de
commandant van het Mediaal Bataljon Bevrijding – 5 Linie werd een
indrukwekkende speech gegeven. Het vredes dividend is nagenoeg op. Tijd dat er
echt structureel geld bijkomt bij Defensie. Na afloop was er een gezellig samenzijn
bij het cultureel centrum in Thorn.
Op 8 september zijn we bij de Grenswachthulde bevrijding Smeermaas geweest.
We zijn met een delegatie naar Venray geweest in september bij de jaarlijkse
Herdenkingsbijeenkomst op het Britse Oorlogskerkhof aan de Hoenderstraat te
Venray in het teken van de bevrijding Venray 1945-2016.
De maand september werd afgesloten met nog twee herdenkingen in
respectievelijk Weert bij het Suffolk monument en een herdenking in Pey Echt ter
nagedachtenis aan de omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningen bij het
Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch te Pey (Echt).
Onze coördinerend orgaan binnen Zuid-West Nederland organiseerde op 26
september
een
uitstapje
naar
de
Legerplaats Oirschot dat helaas door weinig
leden van onze Afdeling werd bijgewoond.
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Wellicht dat we toch volgende keer iets duidelijker moeten aangeven bij de
organisatie dat deze door de weekse dagen niet helemaal geschikt zijn om deze
uitstapjes te regelen, zeker niet als je diverse leden hebt (zoals dat bij ons het
geval is ) die gewoon moeten werken op een maandag. Des al niettemin, diegenen
die mee geweest zijn hebben zich prima geamuseerd die dag. Dank aan de
organisatie.
De geplande regionale schietdag hebben we helaas weer moeten cancellen. Er
waren onvoldoende aanmeldingen, jammer. We hebben nu ook een definitief
besluit genomen om dit evenement niet meer op de agenda te zetten in de
toekomst.
We zijn begin oktober in ’t Spik geweest bij de herdenking van de omgekomen
kinderen uit de Tweede Wereld oorlog aldaar. Ook is een grote delegatie naar
Linnich (D) gegaan. Een mooie verbroederings bijeenkomst.
De maand november heeft in het teken gestaan van herdenkingen in Swartbroek,
Nederweert en Ysselsteyn. M.n. in Ysselsteyn was een grote afvaardiging van
Wapenbroeders van diverse afdelingen. De laatste herdenking voor het verschijnen
van dit infobulletin is op 17 november geweest. Het betrof hier de jaarlijkse
internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen waar
we met 11 Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Weert aanwezig zijn
geweest. Dit monument herinnert aan de strijd die in en boven het
Leudalgebiedwerd geleverd en waarbij 687 militairen van 11 verschillende
nationaliteiten hun leven verloren.
Wat me wel is opgevallen, is dat de deelnemers aan dit soort herdenkingen
eigenlijk altijd dezelfde zijn. Jammer, want een van onze doelstellingen is de
herinnering voortzetten, dat impliceert ook aanwezig te zijn bij deze of gene
herdenking. Daar kunnen we iedereen voor gebruiken, dus probeer je bij ons aan
te sluiten een volgende keer. Neem zelf het initiatief om deel te nemen en geef je
op. Geen eigen vervoer is nooit een reden om niet mee te gaan. We carpoolen
altijd als we buiten Roermond ergens aanwezig moeten zijn.
Ons hoofdbestuur van de Bond van Wapenbroeders heeft voor 1 december een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven om zodoende een
nieuwe voorzitter te kiezen als opvolger van Henk Molenkamp die ons afgelopen
jaar ontvallen is. Het betreft hier de 55 jarige luitenant kolonel Edwin Saiboo die
door het hoofdbestuur wordt voorgedragen. Bij het opstellen van dit voorwoord
was nog niet bekend of hij gekozen is.
Net als vorige keer hebben we de 70 plussers onder onze leden, die afgelopen
periode verjaard zijn, weer even afzonderlijk in het zonnetje gezet met een
eenvoudige maar welgemeende felicitatie. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Tussen alle herdenkingen door hebben we de afgelopen maanden ook geschoten
en gebeugeld maar is ook de “Veteraan vertelt” op de laatste vrijdag van de maand
gehouden. Daar is nu even een winterstop tot februari 2017. Dank aan alle
bestuursleden en hun echtgenotes voor hun inzet om deze activiteiten te
realiseren. Maar natuurlijk in het bijzonder dank aan onze briefers. Hub, gelukkig
weer herstellende, ook jij natuurlijk voor de regie in dit fantastische initiatief!!
Voor alle gedetailleerde informatie over
herdenkingen en evenementen (o.a. het
schieten en beugelen) die wij organiseren
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en waaraan u kunt deelnemen in 2017 verwijs ik graag naar de agenda, die Emile
heeft bijgevoegd.
Indien u niet beschikt over eigen vervoer om naar een
evenement te gaan moet dit geen reden zijn er niet naar toe te gaan. Nogmaals,
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) of u
wordt opgehaald van thuis.
De veteranen onder ons wil ik graag attenderen op het feit dat zij hun twee NS vrij
vervoertjes voor 2017 via de gebruikelijke weg kunnen bestellen via “Mijn VI”
vanaf eind december. Als u die van 2016 nog niet hebt besteld, kan dat nog steeds
(die zijn geldig tot juni 2017). U kunt ook bellen naar 088-3340000.
Onze sponsor, Willems Uitvaartverzorging, heeft aangegeven de geïnteresseerde
leden, geheel vrijblijvend en zonder enige verplichtingen uit te nodigen voor een
uiteenzetting in het Uitvaartcentrum de Roerstreek in St. Odiliënberg, ’t Sittert 22.
Daar wordt men uitgebreid voorgelicht over wat er zoal komt kijken bij overlijden
en welke maatregelen men zelf kan nemen om te voorkomen dat het
achterblijvend familielid/partner of familieleden opeens verrast worden om een
begrafenis of crematie te moeten regelen. Details vindt u in onze agenda.
Zoals in ons eerste bulletin gememoreerd, op naar de 200 leden. De afgelopen
weken hebben we wederom zeven nieuwe leden kunnen werven. We zijn er nog
lang niet…. De teller staat op 178.
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/roermond-en-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 die elke keer gemaakt
worden door vaak onze eigen fotograaf Pim Ermers.
Tot slot, ik hoop u in grote getale te mogen begroeten bij onze Kerst-in met diner
en tombola op 10 dec in Café-zaal Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, 6045 AR
in Roermond, dus dit jaar niet in Maasniel!! Ontvangst tussen 14.00 en 14.30 uur.
Tenue, burger… Als ik u niet zie, fijne Kerstdagen en een goeie Rutsch in 2017 ,
onze zieke leden wens ik sterkte en hopelijk tot bij de Nieuwjaarsreceptie op 8
januari in Café-zaal Aad Remunj.
Met Wapenbroederlijke Groet,

Math Weijers
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.

**********
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MEDEDELINGEN SECRETARIS
Lia Schroeders
e-mail adres: bvw.afd.roermond@gmail.com
tel: 06-52062326

Felicitaties voor jarigen die de leeftijd van 70 jaar of ouder behaald hebben.

Namens het bestuur feliciteren wij de volgende leden die in de afgelopen periode 70
jaar of ouder zijn geworden:

Dhr R. Anthonio (1946)
Mevr M. Bellemakers (1933)
Dhr M. Beeren (1946)
Dhr H.F. Bouwens (1923)
Dhr R. Cillekens (1946)
Dhr J. van Dijck (1935)
Dhr N. Engels (1928)
Dhr P. Ermers (1940)
Dhr W. Frerichs (1941)
Dhr J. Geraedts (1939)
Dhr H. Gerrits (1940)
Dhr J. Hendrickx (1939)
Dhr J. Housmans (1944)
Mevr S. Jacobsz (1943)
Dhr H. Keijzer (1939)
Dhr L. Kleine Korte (1946)
Dhr S. Notten (1942)
Dhr D. Pfennings (1940)
Dhr S. Repping (1942)
Dhr J. Savelberg (1934)
Dhr H. Voermans (1946)
Dhr R. Vroegop (1940)
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Dhr P. Walraven (1931)
Dhr H. Weijers (1941)
Staat uw naam er niet bij en bent u toch verjaard en ouder geworden dan 70 jaren,
dan staat uw geboortedatum verkeerd in onze administratie. Helaas…. We verzoeken
u om dit even te melden aan onze secretaris…..Lia zorgt er dan voor dat u volgend
jaar wel even in het zonnetje wordt gezet.
**********
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

Geachte leden,
1. Contributiebetaling:
Zoals bekend kan er geen gebruik meer gemaakt worden van acceptgirokaarten
om de contributie te voldoen. Die leden die geen machtiging hebben afgegeven
voor automatische incasso zullen per post een nota ontvangen.
Advies van uw penningmeester: Betaal deze nota direct na ontvangst, zodat er
geen problemen ontstaan voor de afdrachten naar uw afdeling, en er geen
aanmaningen verstuurd hoeven te worden. Het beste is natuurlijk om uw
contributie per Automatische Incasso te voldoen. Indien dit nog niet het geval is,
en u dit wenst, kan ik u behulpzaam zijn om de noodzakelijke machtiging in te
vullen en op te sturen. Neem contact op met uw penningmeester!
2. Bijdrage secundaire leden.
De bijdrage van alle secundaire leden voor het jaar 2016 en ook 2017 bedraagt
€ 9,50.
Ik verzoek die leden die hun contributie voor 2016 nog niet voldaan hebben nu
toch dringend om hun bijdrage z.s.m. per bank op NL08 RABO 0174 1248 05 te
voldoen. Steun uw penningmeester, en voorkom dat we aanmaningen moeten
gaan versturen.
3. Bijdrage Lid / Donateurs.
Ook voor de lid/donateurs 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? Bel of mail uw penningmeester tel:
004924362327, of email: thei.willen@gmail.com
Schieten:
Inmiddels hebben we onze laatste contactavond met schieten bij SVDL te Swalmen
weer achter de rug. Een uitgebreid verslag hiervan kunt u lezen op onze website
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo
Voor het kalenderjaar 2017 verandert de bijdrage voor het schieten als volgt:
Met kan nu per schietavond een bijdrage van € 3,50 ter plekke betalen, of indien
gewenst overmaken naar onze bankrekening. Het is dus niet meer zo dat met voor
het hele jaar moet betalen, ook als men niet komt schieten.
De volgende datums kunt u noteren in uw agenda:
13 februari
6 maart
10 april
1 mei

14 augustus
11 september
9 oktober
13 november

Let op! Enkele datums zijn niet de tweede
maandag van de maand. !!
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Opgave activiteiten:
Denk aan het tijdig overmaken van de eigen bijdrage voor de door uw bestuur
georganiseerde activiteiten, waaraan u in de komende tijd deel gaat nemen, zoals de
Kerst-in op 10-12-2016.
Ons rekeningnummer bij de RABO-bank is : NL08 RABO 0174 1248 05.
Thei Willen
Penningmeester Afd. Roermond
Email: Thei.willen@gmail.com
Tel: 0049-2436-2327

MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com
Jaarprogramma 2017 versie 5 dd 13 okt
Januari
05-01 : 17.00 Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur Roermond in Gemeentehuis.
Tenue: Verenigingstenue/DT met batons. Verzamelen 16.30 uur in
ontvangsthal.
08-01 : 14.00 Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo. Locatie Cafézaal Aad Remunj. Herkenbosscherweg 10, 6045 AR Roermond. Banier en
standaard mee. Tenue: Verenigings tenue/DT met batons. Introducees
toegestaan.
Februari
13-02: 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
14-02 : 19.00 ALV/ Jaarvergadering Afd. Roermond en Venlo: locatie Generaal
Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Banier en
standaard mee. Tenue: Verenigingstenue/DT met batons.
23-02 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 3,50 ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag
voorafgaande. Tel: 06 – 11120170.
24-02 : 19.00 25ste Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond met Brigade Generaal Rob
Querido als spreker.
Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 0475 - 337830 of mob.
06-36275960.
Maart
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06-03 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
30-03 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 3,50 ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag
voorafgaande. Tel: 06 – 11120170.
31-03 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond met Sergeant 1 Thijs
Weijers als spreker. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 0475 - 337830 of mob.
06-36275960.
April
02-04 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 maart via
06 37194396 of via mathweijers@hotmail.com. Na afloop
koffie met vlaai bij Café-Zaal Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10,
Roermond (tegenover het Oude Kerkhof). Introducees toegestaan.
10-04: 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
20-04 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten
Euro 3,50 ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag
voorafgaande. Tel: 06 – 11120170.
26-04: 19.00 Koningsborrel Generaal Spoorpaviljoen. Ter gelegenheid van de
verjaardag van onze Koning wordt u uitgenodigd samen met ons een
toast uit te brengen op Zijn verjaardag. Opgave voor 19 april via 06
37194396 of bvw.afd.roermond@gmail.com Introducees welkom. Tenue:
Verenigingstenue/DT met batons.
28-04 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen
(NationaalHerdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, email: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel 0475 - 337830 of
mob 06-36275960.
Mei
01-05 : 19.30
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
04-05 : 18.30 Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroeders kerk te
Roermond, waarna
stille tocht naar het Verzetsmonument voor
dodenherdenking. Banier mee. Tenue: Verenigingstenue/DT met groot
model decoraties. Verzamelen 18.15 uur buiten de kerk.
05-05 : 10.00 Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Formulier in Wapenbroeder voor
aanmelding voor 1 maart opsturen naar BvW in Leusden. NS kaarten
dienen zelf aangevraagd te worden via Veteranen Instituut. Banier mee.
08-05 : Volgt Bezoek Europees Parlement.
25-05 : 14.00 Contactmiddag
met
beugelen op Geelenhoof te
Kelpen-Oler. Kosten Euro 3,50
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ter plaatse te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag
voorafgaande. Tel: 06 – 11120170.
26-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk,
e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 0475 - 337830 of
mob. 06-36275960.
28-05: 14.00 72e Memorial Day Margraten. Aanvang ceremonie 15.00 uur, einde
ca 16.30 uur. Tenue: Verenigings tenue/DT met groot model decoraties.
Opgave voor 15 april (dat is heel vroeg) via ons secretariaat:
bvw.afd.roermond@gmail.com of via 06-37194396
Afhankelijk van
aantal opgaves wordt vervoer gecoördineerd vanaf Hockeyveld
Concordia. Kaarten kunnen in het weekend voorafgaand opgehaald
worden bij Math Weijers (mob 06-37194396.)
Juni
04??-06 :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 0637194396.
Vertrek: Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia 14.45 uur. Vervoer wordt
gecoördineerd.
17-06 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en
bemannen). Banier en standaard mee. Uitnodigingen worden verzonden
naar alle veteranen door de stichting Limburgse Veteranendag. Niet
veteranen zijn van harte welkom. Tenue Verenigings tenue/DT met groot
model decoraties. Locatie Nationaal Herdenkingspark te Roermond. Na
afloop gezellig samenzijn in de stad in en rond het Munsterplein.
24-06: 10.00 Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Gezamenlijk vertrek met
trein
vanaf
station
Roermond
om
09.00
uur.
Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties of batons. Opgave
persoonlijk via website van het Veteranen instituut of tel 088- 3340050
voor 14 april. Deelname in het defilé of op tribune of opstapkaart
historisch voertuig. Banier mee.

**********
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com

MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
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 2017
Wensen we u
veel gelukkige momenten!
Geluk bij een ongeluk.
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.
Een dank je wel voor alle medewerkers op de achtergrond na “Een veteraan vertelt”
en voor de veteraan Ruud Billekens op 25 november 2016 in het Gen. Spoorpaviljoen
te Roermond.
Graag een applaus voor Ruud Billekens die een boeiend en gedegen verhaal vertelde
over zijn ervaringen bij de opleiding met een mandaat van de Verenigde Naties en de
Afrikaanse Unie van Oegandese militairen voor een uitzending naar Somalië en
Mogadishu.
Hub onderstreepte zijn dankwoord voor Ruud met een flesje wijn en een bos bloemen
voor zijn vrouw.
Natuurlijk mogen wij ook wel eens klappen voor dat geweldig team
achter “Een veteraan vertelt”, dat ook dit jaar 2016 weer voor de 8ste keer
alles verzorgt voor de presentatie van beamer, computer en geluid tot de gezellige
ontvangst in het Generaal Spoorpaviljoen met het plaatsen van stoelen en tafels en de
zorg voor koffie,thee, koekjes en drankjes.
Het was op 25 november j.l. al weer de 24ste “Een veteraan vertelt”.
Iets waar we best trots op mogen zijn als Bond van Wapenbroeders Afdeling
Roermond en Venlo.
Op vrijdagavond 24 februari 2017 vieren wij onze 25ste “ Een veteraan vertelt”
met verhaal van BGEN. R Querido over zijn
ervaringen als commandant in Afghanistan.
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U als lid van onze afdeling, dat mag u toch niet missen.
Kom ook eens luisteren en meepraten in het Gen. Spoorpaviljoen!
Namens het bestuur van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo,
Hub Aendekerk, bestuurslid Dienstverlening.

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

MEDEDELINGEN COMMISSARIS ALGEMEEN
Tevens Coördinator Beugelen
Rob Cillekens
Tel: mobiel: 06 - 1112 0170

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 2017”.

