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“Op naar de 200”
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en
kennissen,
We hebben net onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering achter de rug
met de verkiezing van een nieuw bestuurslid, in de persoon van Lia
Schroeders. Zij stelt zichzelf voor in dit nieuwsbulletin.
De Algemene
Jaarvergadering werd bijgewoond door zo’n veertig tal leden en is in een
prettige sfeer verlopen. Prettig om ook een aantal jonge leden te mogen
spreken. Vanaf deze zijde wil ik Jos Christiaens nogmaals hartelijk dank
zeggen voor alle inspanningen die hij zich getroost heeft afgelopen jaar, en dat
is niet alleen vanwege de secretariaat werkzaamheden die hij verricht heeft,
maar ook het belangrijke feit dat hij de Afdeling in het zadel geholpen heeft
door in 2014 een bestuur bij elkaar te smeden. Jos bedankt nogmaals. In de
nieuwe samenstelling hopen we u ook komende jaren van dienst te kunnen
zijn, maar we hebben ook een ieders medewerking nodig als het er op aan
komt om herdenkingen bij te wonen of mee te doen aan activiteiten die door
het bestuur georganiseerd worden. Lia neemt de secretaris taken over van
Jos.
Nadat we op 2 januari afscheid hebben genomen van Ben Hamers, werden
we in januari additioneel tot twee keer toe met het overlijden van twee leden
geconfronteerd. Dat was op 6 januari Hub Lumens en vervolgens kregen we
op 14 januari het bericht dat Rudi Hornung overleden was. Door Hub is een
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(kort) “In Memoriam” geschreven wat u in zijn bijdrage als Dienstverlener
kunt vinden in dit nieuwsbulletin. Wij wensen de achterblijvende familieleden
veel sterkte toe bij het verwerken van het verdriet door het wegvallen van hun
geliefden.
Een nieuw jaar is weer begonnen en ik heb in de kersttijd nog eens even
gekeken naar onze ledenlijst….. Momenteel zo’n 170 leden (leden van
Roermond, Venlo en leden donateurs) waarvan er zo’n 75 boven en zelfs ver
boven de 70 jaren zijn. Zoals de meesten van jullie weten is onze vereniging
een vereniging voor oud verzetsmensen, veteranen en niet veteranen, actieve
en ex militairen alsmede (oud) burger medewerkers van de krijgsmacht. Het
aantal mensen dat zich bij de categorie oud verzetsrijders/ WO2 veteranen
/Indië / Nieuw Guinea en Korea-gangers mag scharen, wordt kleiner en
kleiner. Dat maakt me des te bewuster van de initiatieven die Hub Aendekerk
voor zowel onze afdeling, alsook voor werkzaamheden verbonden aan het
Nationaal Indië Monument ontplooit, als het aankomt op herdenkingen, om
aldaar kinderen bij te betrekken. Een heel goed initiatief.
Nogmaals wil graag een oproep aan u doen…… Voor de komende jaren
zullen we als bestuur verder moeten bouwen aan het uitbreiden van het
ledenbestand door m.n. ook de jongere (al of niet actief dienende) militairen
(al of niet veteraan) en burgers van defensie proberen aan te trekken en hen
deel uit te laten maken van onze afdeling. Zij moeten straks, over een paar
jaar, de kar trekken!!! Daarom blijft voor dit jaar de slogan: meld zelf een lid
of lid donateur aan. Het inschrijfformulier hebben we bij deze info brief
gevoegd en de hoogte van de contributie mag geen spelbreker zijn. Maak uw
partner/echtgenote/zoon of vriend gewoon lid of lid donateur. Om het goeie
voorbeeld te geven heb ik de ingevulde formulieren van twee nieuwe leden die
ik gedurende de kerstperiode lid heb gemaakt overgedragen aan de
penningmeester, mijn eigen echtgenote en mijn zoon (die nu zo’n 15 jaar bij
luchtmobiel werkt). Ons streven is 200 leden voor het eind van het jaar…….
Het bestuur heeft ook voor dit jaar een flink aantal activiteiten op de
Afdelings agenda staan. Een eerste thema avond met Marleen Jennissen heeft
al plaatsgevonden. Marleen vertelde in woord en beeld over de inspanningen
die haar stichting doet om te realiseren dat de bemanning van de gecrashte
Stirling wordt geborgen. Eind van deze maand begint de eerste “een veteraan
vertelt” van dit jaar met als spreker Wilbert Beurskens. Kijk maar even naar
onze site voor details www.wapenbroederszuid.nl/roermond . Naast veteranen
nodigen we natuurlijk ook niet veteranen uit om hun verhaal te vertellen en
denken hierbij aan ex militairen die bijvoorbeeld bij de TRIS dienden of
anderzijds ervaringen hebben opgedaan tijdens hun diensttijd, die ze met de
aanwezigen willen delen. Andere activiteiten die op onze agenda staan zijn
o.a. de jaarlijkse herdenking op het Oude Kerkhof in Roermond (waarvan de
datum waarschijnlijk in mei zal liggen), verschillende herdenkingen rond 4 mei
, de Sjommelmèrt in juli, de BBQ in Swalmen in augustus alsmede de
maandelijks terugkerende activiteiten met schieten in Swalmen en het
beugelen in Kelpen-Oler wil ik gaarne onder uw aandacht brengen. Ook staat
er een reünie gepland dit jaar met de andere afdelingen in Limburg waarbij we
een bezoek brengen aan het Nationaal Indië Monument en het Monument voor
Vredes Operaties en waarbij een uitgebreide uitleg gegeven wordt over de
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symboliek en achtergrond van beide monumenten. We trachten dit jaar
(tweede helft) weer een regionale schietdag te organiseren met de overige
afdelingen binnen het RCT verband.
Voor alle evenementen die buiten Roermond plaatsvinden verzamelen en
vertrekken wij in principe vanaf het Hockeyveld van Concordia in Roermond.
Voor een aantal evenementen is een heel korte reactie termijn (o.a. voor
Erecouloir op de Dam en 71 Memorial Day Margraten).
Loop de
agenda/jaarprogramma dus even na en geeft u tijdig op.
Voor de ceremoniële taken bij het afscheid nemen van overleden
Wapenbroeders alsmede herdenkingen zijn we nog altijd (ook na de
aanmelding van René Anthonio en Thei Verstappen) op zoek naar aanvulling
van onze banierwacht. Training hiervoor vindt plaats op maandagen (7 maart,
11 april, 9 mei, 29 augustus,
30 oktober en 7 november) op een locatie in
Nederweert-Eind.
Neem even contact op met Rob Cillekens als u
geïnteresseerd bent. Hij kan u alle details geven.
De “Club van 30” wordt ook weer nieuw leven ingeblazen. Daarvoor wil ik
verwijzen naar de bijdrage in dit bulletin van onze Commissaris Algemeen Rob
Cillekens.
Saamhorigheid en het op gepaste wijze blijven herdenken van onze
gevallenen zoals we dat onlangs op 30 december deden bij de herdenking bij
het monument op de Luzenkamp, zijn twee van de pijlers die beschreven
worden in de doelstellingen van de Wapenbroeders. Herdenken doen we zodat
we weten dat vrijheid niet voor niets komt.
Zoals al eerder gememoreerd, alle activiteiten vallen en staan met uw
aanwezigheid en deelname.
Vervoer moet hiervoor geen belemmering
vormen, maar u moet wel zelf het initiatief nemen en e.e.a. kenbaar maken
aan een van de bestuursleden. Voor diegenen die ons nieuwsbulletin in
briefvorm (hardcopy) ontvangen verzoeken wij vriendelijk om aan te geven
aan de secretaris (e-mail adres: bvw.afd.roermond@gmail.com of tel 06 –
52062326) indien u dit bulletin toch liever via e-mail wilt ontvangen.
Dames en heren genoeg geschreven. Ik hoop om u allen in grote getale te
mogen begroeten bij de evenementen die wij voor u organiseren of waaraan
wij als Afdeling deelnemen.

Math Weijers
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo
www.wapenbroederszuid.nl/roermond

**********************
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MEDEDELINGEN SECRETARIS
Lia Schroeders
Telefoon: 06 - 52062326
E-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com
Secretaris

Op de onlangs gehouden jaarvergadering ben ik in de gelegenheid gesteld om
mij kort voor te stellen. Voor diegenen die hierbij niet aanwezig waren wil ik mij
gaarne nog een keertje voorstellen.
Mijn naam is Lia Schroeders, ben getrouwd met Lau van Melick. Wij hebben
twee dochters van midden twintig die inmiddels zijn uitgevlogen. De afgelopen
35 jaar heb ik bij het Kadaster gewerkt in verschillende functies op het gebied
van facility management. Daarvoor heb ik o.a. gewerkt bij Cheswick & Wright
en Frans Cremers Wijnhandel.
Onlangs ben ik met groot verlof gegaan d.w.z. met verlof tot mijn pensioen.
Tijdens
mijn loopbaan heb ik verschillende nevenfuncties bekleed o.a.
kaderfunctionaris bij de Bond voor Kadasterpersoneel; voorzitter van de
Stichtingsraad Personeelsfonds Kadaster, Eindredacteur van de Kadastergazet en
lid van de BHV.
Buiten mijn werk was ik jarenlang actief o.a. als secretaris/penningsmeester
van de ruitervereniging, jurylid bij de KNHS, secretaris van de buurtvereniging,
lid van de Ouderraad en Bezwarencommissie Bisschoppelijk College Broekhin .
Ook heb ik een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan bij de British Forces in
Germany in Rheindahlen en Elmpt als Volunteer Information Officer. Paarden
en paardensport , dat is mijn grote passie. Vanaf mijn jeugd ben ik besmet met
het paardenvirus en dat is nooit meer óver gegaan. Verder mag ik graag fietsen
en wandelen en in de zomer bergsport met de NKBV of een paardentrektocht.
Zoals al boven aangegeven, mijn e-mail adres is tevens het e-mail adres van
ons secretariaat. Ik spreek de hoop uit om samen met de andere bestuursleden
de activiteiten die we dit komend jaar en natuurlijk de volgende jaren willen
organiseren of bijwonen,
naar verwachting van onze leden te mogen
ondersteunen in de functie van secretaris.
Gaarne verneem ik van u of u in het vervolg uw nieuwsbulletin in deze vorm
wilt ontvangen of via e-mail.

**********************
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@gmail.com
Penningmeester tevens coördinator schieten

Inmiddels
hebben we alweer een start gemaakt met de contact- en
schietavonden bij SVDL in Swalmen. Er resten ons nog een 7-tal schietdata. 14
maart, 11 april , 9 mei, 8 augustus, 12 september, 10 oktober en 14 november
(van 19.30 - 22.00 uur).
De nodige details komen per separate mails naar de schutters.
Ik wil alle schutters erop attenderen dat het ook mogelijk is om de bijdrage voor
het schieten per bank over te maken. De bedragen zijn dan als volgt: voor het
eerste halfjaar: € 14,00, voor het hele jaar: € 28,00. Per keer € 3,50.
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
schiet word geïnformeerd.
Als penningmeester wil ik nogmaals graag een woord van dank uitspreken naar
onze secundaire leden, en onze donateurs i.v.m. het stipt afdragen van hun
donaties aan onze vereniging. Uw medewerking bespaart de penningmeester een
heleboel zorgen en werk.
Helaas zijn er 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.
Ons bankrekening is: NL08 RABO
Wapenbroeders Afd. Roermond.

0174

1248

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

5

05

t.n.v.

Bond

van

Nieuwsbulletin nr.1

Februari 2016

MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com
Tevens coördinator “een veteraan vertelt”

De dagen beginnen te lengen. Het licht lacht ons toe.
Ons leven wordt zo positief beïnvloed.
Pluk de dag!
Vóór de Pasen zal ik namens het bestuur en de leden van de Afdeling Roermond
en Venlo de zieken weer bezoeken thuis, in het ziekenhuis of in de zorgcentra,
ten teken dat wij hen niet vergeten zijn.
Wij wensen de zieken allen beterschap en/of sterkte in uw situatie en goede,
sfeervolle en gezellige Paasdagen en een heerlijk voorjaar.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden
contact op met mij als dienstverlener.
Helaas hebben wij de laatste maanden door overlijden afscheid moeten nemen
van enkele leden.
IN MEMORIAM
Ben Hamers
○24 maart 1947
┼ 28 dec 2015
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Na een kortstondig ziekbed is ons lid, Ben Hamers, op maandag 28 december
2015 thuis, op 68 jarige leeftijd, overleden. Ben was samen met Tiny, zijn
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vrouw, bij ons zeer geliefd. Wij herinneren ons Ben, niet alleen door zijn
aanwezigheid met jeep op de jaarlijkse Sjommelmèrt en de Limburgse
Veteranendag te Roermond maar ook tijdens de vele herdenkingen in binnen- en
buitenland, waaraan hij actief deelnam. In zijn korte leven heeft Ben heel veel
vrijwilligers werk gedaan.
De afscheidsdienst met volledige Bondseer heeft plaatsgevonden op zaterdag
2 januari 2016 om 10.15 uur in het Crematorium te Heerlen alwaar een dertigtal
Wapenbroeders van diverse afdelingen, inclusief een vertegenwoordiger van het
hoofdbestuur, op waardige wijze de laatste eer aan Ben hebben bewezen.
Wij wensen zijn echtgenote Tiny, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
bij het verwerken van dit grote gemis.
IN MEMORIAM
Hub Lumens
○13 aug 1933
┼ 6 jan 2016
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Vrij plotseling is ons lid Hub Lumens op 6 januari 2016 op 82 jarige leeftijd,
thuis in zijn vertrouwde omgeving, overleden. Wij herinneren ons Hub als
Wapenbroeder van de herdenkingen in de omgeving en daarnaast heeft hij zich
met name in het Schutterswezen en in de parochie van de H. Amelberga
onvergetelijk gemaakt door zijn onvermoeibare inzet.
Hub Lumens werd onderscheiden met:
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
- Pro Ecclesia et Pontifice.
- Eremedaille in goud van de Nederlandse St. Gregorius Vereniging.
- Ridder in de Orde van de Europese Gemeenschap der Historische
Schuttersgilden.
- OLS onderscheiding goud met kroontje.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis werd gehouden met
volledige ceremoniële schutterseer in het bijzijn van een afvaardiging van het
bestuur en leden van de Afdeling Roermond en Venlo op dinsdag 13 januari in de
Basiliek van de H. Amelberga te Susteren. Dat Hub moge rusten in vrede.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.
IN MEMORIAM
Rudy Hornung
○ 22 mei 1924
┼ 14 jan 2016
Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht op 14 januari
2016 in de leeftijd van 91 jaar heengegaan in Roermond Rudy Hornung,
echtgenoot van Herawati Hornung-Hernowo. Geboren op 22 mei 1924 in
Soerabaja.
Op 17-jarige leeftijd ging hij in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger (KNIL) en werd in 1942 krijgsgevangen genomen door de Japanners en te
werk gesteld aan de Birma Spoorlijn. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij weer
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in dienst bij het KNIL en ging in 1950 de Korea-oorlog in. Terug in Indonesië
werd hij in 1951 gerepatrieerd naar Nederland zoals zoveel KNIL-ers.
In de plechtige uitvaartdienst in de Laurentiuskerk met een Memoriam door
o.a. zoon Chris en andere kinderen en kleinkinderen werd veel aandacht
gegeven voor het leven van een zorgzame en dappere man, vader en grootvader
Rudy Hornung, gevolgd door de begrafenis met een laatste Ere-groet met
Banier door een afvaardiging van bestuur en leden van de Afdeling Roermond en
Venlo op dinsdag 19 januari op het parochiekerkhof.
Salamat Jalan, Rudy. Goede reis, Rudy.
Wij wensen de echtgenote mevrouw Hornung, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en steun toe bij het verwerken van het verdriet als gevolg van dit verlies.

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

Onderstaand vindt u de laatste versie van ons jaarprogramma ook wel
genoemd onze agenda voor 2016. Bij het ter perse gaan van dit bulletin
hebben we helaas nog geen datum voor onze jaarlijkse herdenking voor
de gevallen vliegtuigbemanningen, verzetsstrijders en militairen die we in
april (17) of in mei (15 of 29) op het Oude Kerkhof samen met onze Britse
en Canadese collega’s gaan organiseren. Het slagen van deze
evenementen staat en valt natuurlijk met uw deelname. We nodigen u
graag uit om deel te nemen.
Indien een evenement buiten Roermond plaatsvindt, gaan we hier in
principe gezamenlijk vanaf Hockeyveld Concordia in Roermond
vertrekken. Onze agenda/jaarprogramma kunt u ook vinden op onze
website: www.wapenbroederszuid.nl/roermond/agenda
Jaarprogramma 2016
Februari
25 : 14.00

26 : 19.00

Maart
14 : 19.30
24 : 14.00

24 : 09.00

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;
email: rob.cillekens@gmail.com
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Spreker Wilbert
Beurskens.
Opgave
via
Hub
Aendekerk,
e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 0475- 337830 of
mob. 06-36275960.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
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;
email: rob.cillekens@gmail.com
Commando overdracht CLAS Lgen de Mart Kruif aan zijn opvolger
Genmaj Leo Beulen op de KMA in Breda. Tenue: Verenigings tenue
met groot model decoraties. Opgave via info@veteranenplatform.nl
voor 25 februari. Dit evenement is helaas alleen opengesteld voor
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veteranen. Voor lunch en diner wordt zorg gedragen. Er kan op de
KMA geen gebruik worden gemaakt van parkeer gelegenheid.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Spreker John Snackers.
Opgave
bij
Hub
Aendekerk,
e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 0475 - 337830 of
mob. 06-36275960.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
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;
email: rob.cillekens@gmail.com
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Opgave via Hub
Aendekerk,
e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of
tel. 0475 - 337830 of mob. 06-36275960.

Nader te bepalen:
Apr/mei:14.00 RAF/RCAF herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond. Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Verzamelen 13.30
uur. Datum wellicht 17 april, 15 mei of 29 mei (in nader overleg met
JFCB). Na afloop koffie met vla.
Mei
04 : 18.30
Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroederskerk te
Roermond, waarna stille tocht naar het Verzetsmonument voor
dodenherdenking. Er wordt voor de Wapenbroeders een plaats
gereserveerd vooraan in de kerk. Tenue Verenigingstenue/DT met
groot model decoraties. Verzamelen 18.15 uur buitenzijde
Minderbroederskerk. Banier mee. Opgave bij Math Weijers voor 2 mei
via 06 37194396 of mathweijers@hotmail.com
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.
09 : 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 : 09.00
RCT WZ-NL Reünie tevens Dag der Banieren in de Luitenant-generaal
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.
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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;
email: rob.cillekens@gmail.com
27 : 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.
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 of via tel 06 -37194396. Afhankelijk
van aantal opgaves wordt vervoer gecoördineerd vanaf Hockeyveld
Concordia.
Juni
18 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en
bemannen). 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.
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 0883340050 voor 14 april. Deelname in het defilé of op tribune of
opstapkaart historisch voertuig.
Juli
17:15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71, Roermond.
27/28:
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 of Rob Cillekens voor
15 juli. Tenue Verenigingstenue met batons. T-shirts voor de
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20 : 17.00
21 : 15.00
25 : 14.00

26 : 19.00
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deelnemers/vrijwilligers van de Sjommelmèrt worden beschikbaar
gesteld bij aankomst.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
Jaarlijkse BBQ in de Blokhut van Jong Nederland, de Klein Hei 2,
6071 CM Swalmen. Met muziek en kampvuur. Ontvangst vanaf
17.00 uur. Verdere details volgen.
Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71.
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
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub
Aendekerk,
e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of
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.
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
? : 13.30 Grenswachthulde
bevrijding
Smeermaas
bij
Jeugdpark,
Maaseikersteenweg 35, 3620 Lanaken (B).
17 : 18.00 63e 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;
email: rob.cillekens@gmail.com
30 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub

12

Nieuwsbulletin nr.1

Oktober
09 : 10.30
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27 : 14.00
28 : 19.00
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Aendekerk,
e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel.
0475 - 337830 of mob. 06-36275960.
Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te
Linnich. Details volgen.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te
Swalmen. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com
Herdenking Kapel in ’t Zand. Fakkeloptocht naar Monument voor
Vredesoperaties.
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
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub
Aendekerk,
e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel.
0475 - 337830 of mob. 06-36275960.

November
?:
Herdenking in België?
12: 15.00 Herdenking 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.
? : 14.00 Herdenking te Swartbroek, Ittervoorterweg 68 Swartbroek.
(organisator Afd. Weert)
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.com of tel.
0475 - 337830 of mob. 06-36275960.
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 Kerstin 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.
13
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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
6 : 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 ALGEMENE ZAKEN
Rob Cillekens
Telefoon: 0475 319893/ 06 -11120170
E-mail: rob.cillekens@gmail.com
Tevens coördinator beugelen

Contactmiddag met Beugelen.
Sedert enkele maanden heb ik de organisatie van het beugelen op de Geelenhof
in Kelpen-Oler overgenomen van Hub Aendekerk. Voor de (vaste) beugelaars en de
eventuele geïnteresseerden onderstaand wat detail info m.b.t. de maandelijks
beugelmiddag.
Locatie: Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler.
Data: 25 februari, 31 maart, 28 april en 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 mij. Tel: 0475 319893 of 06 - 1120170; email: 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.

Uitslag Beugelen 2015.
Tijdens de laatste beugelmiddag in 2015 is de uitslag van de interne competitie
bekend gemaakt maar we hebben hier nog niets van gelezen. Derhalve hier
nogmaals de uitslag van de interne competitie van 2015. De winnaar is in het bezit
gekomen van de Geelenhoof-wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Fam. Thei en
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José Verstappen vroegere eigenaren van de Geelenhoof. De uitslag van de Interne
Competitie beugelen van de Afdeling Roermond en Venlo 2015:
1. Hub Aendekerk 358
2. Annie van Oss 356
3. Jan van Dijck
352
Hub, van harte gefeliciteerd.
Beugelen op 28 januari 2016 j.l. We zijn dit jaar iets eerder begonnen met het
beugelen op initiatief van een aantal beugelaars en hebben weer genoten van deze
middag op 28 januari j.l. De uitslag van de middag was als volgt:
1. Jan van Dijck, Tiny van Oss en Gerard Verstraete 60
2. Mien Bellemakers
58
3. Rob Cillekens
56
Ik hoop jullie op 28 februari weer te mogen begroeten.

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 Schröbbeler die tijdens de Algemene
ledenvergadering of tijdens de Kerstbijeenkomst wordt uitgereikt. Tevens
vermelden we uw naam in ons infoblad.
Aanmelding bij Rob Cillekens 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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Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo

Aanmeldingsformulier
Lidmaatschap Bond van Wapenbroeders
Naam en voorletter(s) …………………………………………....................................................................
Straatnaam...............................................................................................................................................
Postcode..............._.........
Woonplaats..............................................................................................................................................
Telefoon...............................................Mobielnr......................................................................................
Geboortedatum........................................................................................................................................
E-mailadres...............................................................................................................................................
Registratienummer……………………………………………..............................M/V
Ibannummer.....................................................................................................................................
Meldt zich aan als lid van de Bond van Wapenbroeders
Hij/zij*) is wel/niet*)actief dienend
Krijgsmachtonderdeel: KM/KL/KLU/KMAR/KNIL*)
Ik heb dienst gedaan bij de crisisbeheersing operatie:
UNIFIL/UNPROFOR/UNTAC/UNMO/ECMM/CIVPOL/NAVO/IFOR/SFIR/ISAF/MINUSMA/ATFME/
CBMI*)
Anders nl:.............................................................................................., van
...................tot......................
***Op basis daarvan wens ik lid te worden van Identiteitsgroep:
Steenrode Barretten / Internationale Vredesmachten / Nieuw Guinea/....................................
***Ik wens lid te worden van afdeling:…………………………………………………………………..
(***= graag een van beide invullen, indien niets ingevuld is zullen wij u bij de dichtstbijzijnde afdeling
van de
Bond inschrijven)
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Bond van Wapenbroeders te Doorn om jaarlijks
van zijn/haar bovengenoemde rekening het contributiebedrag te incasseren.
Deze ruimte niet beschrijven
afdelingsnr:........................... lidnummer......................datum inschrijving………….. ..............

DATUM........................................PLAATS..........................................................
HANDTEKENING.......................
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