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MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout, BC
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com
Geachte leden,
Voor u ziet u een extra info bulletin met een aantal onderwerpen.
1. Op 27 jan 2017 wordt er een presentatie gegeven in het NIM, door
Richard van Kessel met als titel “ In de voetsporen van de Bevrijding” ,
dat samengesteld is in een fietsroute boekje. Aanvang 19.00 uur.
Aanmelden via email aan bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch
06-52062326.
2. De club van 30.
Helaas moeten we de club van 30 laten vervallen, dit door de geringe
belangstelling. De leden voor dit jaar worden wel nog in het zonnetje
gezet.
3. Uitslag Beugelen 2016:
De uitslag van de interne competitie Beugelen van de afdeling Roermond
en Venlo.
De winnaar is in het bezit gekomen van de Geelenhoof wisselbeker,
beschikbaar gesteld door Fam. Thei en Jose Verstappen.
1e plaats Jan van Dijck 298
2e plaats Gerard Verstraete 276
3e plaats Mien Bellemakers 270
En Nelly van Dijck.
Van harte gefeliciteerd.
4. Op woensdag 8 maart 2017 bezoeken wij per bus het Opleidings-,
Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC
KMAR) op de Koning Willem III kazerne, Sportlaan 55 in Apeldoorn
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Aanmelding voor 15 februari door overmaking van Euro 19,00 op
rekening nr.: NL 08 RABO 0174124805 t.n.v. Bond van Wapenbroeders
Afd. Roermond ovv excursie 8 maart 2017, Opgave voor 15 februari via
ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch onder
nummer 0652062326.
5. Op goede vrijdag 14 april 2017 wordt door Nat Katholiek thuisfront
en RK geestelijk verzorging Defensie de “Kruisweg voor Veteranen
georganiseerd”. Voor militairen en veteranen en hun gezinnen. Om 15.00
uur Kapel ’t Zand verzamelen Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier opent de
tocht van ongeveer 1 uur. Afsluiting bloemen bij kruis in het park, na
afloop
koffie/thee
café
parkzicht.
Aanmelden
via
info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch 0654796857.
6. Leden Bond van wapenbroeders Roermond/ Venlo.
Gaarne alle leden die een veteranenpas bezitten een kopie ter
beschikking te stellen aan het Bestuurslid PR deze i.v.m. het compleet
maken van ons leden bestand en ten tweede bij het organiseren van
evenementen de aantallen veteranen die deelnemen door te geven i.v.m.
subsidies. Kopie kun u sturen naar email emilevdelshout@msn.com of
per adres Egr vd Elshout,Bc
Van der Renneweg 10
6075 EJ Herkenbosch.

