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“HERDENKEN DOEN WE OM NIET TE VERGETEN”
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en kennissen,
Een van de meest belangrijke pijlers van onze vereniging is het herdenken van onze gevallenen in de
verschillende oorlogen en conflicten die in deze en de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Herdenken
doen we om niet te vergeten…..Vrijheid komt niet zo maar. We hopen als bestuur samen met jullie een
goede invulling te kunnen geven dit jaar en aanwezig te kunnen zijn bij de vele herdenkingen die op ons
programma staan om aldus een bijdrage te kunnen leveren aan de slogan waar mee dit bulletin begint.
Zoals al eerder gememoreerd, Amerika heeft een nieuwe president die met ingang van 20 januari
Donald Trump heet. Uitgangspunt van Amerika is dat NATO landen 2% van hun BNP besteden aan
defensie en dat is terecht. Dat wordt hier in Nederland nog een uitdaging want ik hoorde onze minister
van defensie afgelopen week nog zeggen dat we dicht bij het gemiddelde zitten van wat Europese
landen uitgeven. Daar gaat het echter niet om, gemiddelden van Europese landen. 2% is twee %.... Wat
gaan onze verkiezingen ons brengen? We zullen het spoedig ervaren.
Begin januari hebben we afscheid genomen van de veteraan der veteranen Lgen (b.d.) Ted Meines. Een
zeer toepasselijk afscheid is hem gegeven in ’t Harde met militair ceremonieel. Dat hij moge ruste in
vrede. Dank voor wat je allemaal gedaan hebt voor de veteranen gemeenschap.
Onze Jaarvergadering/ALV verliep voorspoedig. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Hub
Aendekerk als bestuurslid, Dienstverlener en man van het eerste uur. Na bijna 20 jaar deel te hebben
uitgemaakt van ons bestuur (initieel als secretaris, later als dienstverlener) heeft hij zijn bestuursfunctie
vanwege gezondheid neer moeten leggen. Veel dank zijn we Hub verschuldigd als Afdeling. Voor al
zijn werk dat hij bijna 20 jaar in de Afdeling heeft geïnvesteerd, is hij tijdens de ALV voorgedragen tot
Erelid. Deze voordracht werd met luid enthousiasme en met instemming van iedereen goedgekeurd.
Hartelijk dank Hub en Gerda voor al jullie inspanningen in de laatste bijna 20 jaar voor onze Afdeling.
We zullen jullie natuurlijk blijven zien bij onze activiteiten maar die worden dan door anderen begeleid.
Hub blijft voorlopig wel onze man die namens het bestuur onze zieke leden blijft bezoeken. Tijdens de
ALV/jaarvergadering mochten we een nieuw bestuurslid begroeten in de vorm van Thei Verstappen.
Fijn om weer versterkt te zijn. Op hetzelfde moment heeft de vergadering Thei Willen wederom voor
vier jaar gekozene om deel uit te maken van het bestuur. Een goede zaak want Thei heeft bewezen zijn
mannetje te staan. We blijven wel op zoek naar een opvolger van Hub als dienstverlener. Tijdens de
ALV werden tevens de Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap uitgereikt. Een aantal leden konden
helaas vanwege ziekte niet aanwezig zijn en zullen door het bestuur op korte termijn bezocht worden
om alsnog het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap te ontvangen. Lia heeft het jaarverslag over 2016
bijgevoegd onder haar bijdrage als secretaris.
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De 25ste “een Veteraan vertelt” werd opgeluisterd door Thijs die een zeer boeiend verhaal had over zijn
uitzendingen naar diverse landen zoals o.a. Bosnië, Irak en Afghanistan (o.a. ook naar Uruzgan). Zo’n
veertig geïnteresseerden hoorden en zagen aan de hand ven beelden en geluid hoe e.e.a. verlopen is
tijdens de verschillende uitzendingen. Motto van zijn lezing: “een veteraan vertelt”, maar vergeet nooit!
Dank voor je inbreng die avond die flink wat vragen en opmerkingen tot gevolg had.
Naast onze maandelijkse activiteiten zoals het schieten in Swalmen en het beugelen op de Geelenhoof
alsmede “een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen staan er ook dit jaar weer diverse
activiteiten gepland waaraan u kunt deelnemen. 8 Maart in eerste instantie de trip naar OTC KMAR in
Apeldoorn. Op 2 april a.s. vindt om 14.00 uur de jaarlijkse herdenking plaats op het Oude Kerkhof in
Roermond van de gevallen Engelse en Canadese bemanningsleden en de Nederlandse verzetsstrijders en
militairen die omgekomen zijn in de Tweede Wereld oorlog. De voorbereidingen zijn onderweg. Ik
hoop een groot aantal Wapenbroeders en geïnteresseerden welkom te mogen heten die middag die we
samen met JFCB organiseren. Na afloop is er koffie met vlaai in Aad Remunj.
Nieuw in ons programma is de bijeenkomst in het Generaal Spoorpaviljoen op 26 april om 19.00 uur,
waar we samen komen om een toast uit te brengen op de verjaardag van onze Koning die een dag later
plaats zal vinden.
8 Mei hebben we als Afdeling een uitstapje georganiseerd naar het Europarlement met bus. Inschrijving
dient te geschieden voor 15 maart via bvw.afd.roermond@gmail.com en de bijdrage van 20 euro pp
behelst de bus trip naar Brussel, bezoek aan Europarlement met rondleiding aldaar, lunch in Brussel,
rondtrip Brussel met bus alsmede een Indische maaltijd bij aankomst in Roermond in het Generaal
Spoorpaviljoen. Schrijf tijdig in want vol is vol en we hebben maar 49 plaatsen in de bus.
De jaarlijkse Dag der Banieren staat gepland voor 12 mei met sluitingstermijn voor aanmelding op 22
april. De herdenking in Margraten, “Memorial day” op 28 mei kent een sluitingsdatum voor
aanmelding op 28 maart.
Houdt deze data in de gaten en geef u tijdig op. Zoals iedere keer vermeld, indien u niet beschikt over
vervoer, bel een bestuurslid en lift mee!!!!
Zoals in ons eerste bulletin gememoreerd, op naar de 200 leden. 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 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 onze eigen fotograaf Pim Ermers.

Met Wapenbroederlijke Groet,
Math Weijers
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.
**********
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Op de onlangs gehouden jaarvergadering werd het jaarverslag over het afgelopen jaar voorgelezen.
Voor de leden die niet in de gelegenheid waren deze jaarvergadering bij te wonen volgt hieronder de
tekst van het jaarverslag 2016. Hiermee krijgt u een goed beeld van hetgeen onze Afdeling in 2016
allemaal heeft ondernomen en zoals u kunt zien is dat niet gering.
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Ook voor het nieuwe jaar staan er weer veel activiteiten op het programma zoals u elders in dit bulletin
kunt lezen. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Jaarverslag 2016
Bij de afsluiting van het jaar 2016 blikken we terug op een enerverend verenigingsjaar voor de Afdeling
Roermond en Venlo met veel activiteiten en enkele hoogtepunten zoals de herdenking op het Oude
Kerkhof, de BBQ , de Sjômmelmert en de Kerst-in.
Helaas waren er ook dieptepunten door het overlijden van zeven leden van onze Afdeling. De geplande
Nieuwjaarsreceptie op 2 januari werd geannuleerd wegens de crematie van Ben Hamers die eind
december 2015 overleden was en waarvan we met Bondseer in het crematorium in Heerlen afscheid
hebben genomen. Ook moesten wij in januari afscheid nemen van Hub Lumens en de Rudy Hornung,
waarbij we bij Rudy met een afvaardiging met onze banier op de begraafplaats een Laatste Groet
brachten. In februari was de uitvaart met Bondseer van Jacques Cruijsberg van de Afdeling Venlo. In
april volgde de crematie met Bondseer van de heer Pieter Muermans, waarbij Hub Aendekerk een In
Memoriam uitsprak. 15 Mei ontvingen wij het bericht dat de Bondsvoorzitter de heer Henk Molenkamp
na een ziekbed was overleden. In juni is de heer Jo Savelberg overleden, waarvan wij echter pas in
december door de familie op de hoogte werden gesteld. Op 6 oktober kregen we via een lid van onze
vereniging de melding dat de heer Gert Fortuin overleden was. Medio december vond de uitvaart met
Bondseer van Nico Engels plaats. De heer Engels zou in 2017, 35 jaar lid zijn van de Bond van
Wapenbroeders Afdeling Roermond/Venlo, waarvan hij mede-oprichter was. Door Hub Aendekerk
werd een In Memoriam uitgesproken in de Christoffelkathedraal. Eind december werden we in kennis
gesteld van het overlijden van luitenant generaal b.d. Ted Meines, ook wel de Vader van de Veteranen
genoemd. Voor de overledene werd een rouwbeklag georganiseerd middels een Dodenwacht en
Erecouloir in ’t Harde door ongeveer 150 Veteranen uit het hele land.
Op 31 december 2015 telde de Afdeling Roermond en Venlo 145 leden die aangemeld waren bij de
Bond en 31 donateur leden en/of secundaire leden. In 2016 hebben we de volgende mutaties gehad:
Door overlijden gedurende het jaar moeten we 7 leden missen; we kwamen er via, via ook achter dat
een lid van de Afdeling Venlo reeds 3 jaar geleden overleden was. Gedurende het jaar zijn door
afmeldingen en het opschonen van de ledenlijst wegens achterstallige betalingen van de contributie
gedurende drie jaar, waardoor er 12 leden van de lijst zijn afgevoerd door ons zelf. Wel hebben we een
recordaantal nieuwe leden kunnen begroeten: 16 leden en 6 donateur leden. Rekening houdend met alle
mutaties komt het ledental per 31 december 2016 uit op 179.
Zoals te doen gebruikelijk werd er vergaderd op allerlei niveaus en samenstellingen. Op 15 februari
was de Algemene Ledenvergadering, waarvan het verslag aan alle leden is verstuurd. Daarnaast heeft
het bestuur gedurende het jaar 7 keer vergaderd. Door een afvaardiging van het bestuur werden de RCT
vergaderingen bezocht alsmede bijeenkomsten van het Hoofdbestuur zoals de BALV in december,
waarbij de nieuwe voorzitter , de heer Edwin Saiboo met algemene stemmen werd gekozen. Ook was er
separaat overleg voor Penningmeesters en PR functionarissen, hetgeen door een afvaardiging van het
bestuur werd bezocht.
Gedurende het jaar werd deelgenomen aan veel activiteiten en/of (mede)georganiseerd. Een hoogtepunt
was de jaarlijkse RAF/RCAF herdenking op het Oude Kerkhof bij de Kapel in ’t Zand op 27 mei die
samen met JFC Brunssum georganiseerd werd. Tijdens de herdenking werd stilgestaan bij de gevallen
Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden en de Nederlandse verzetsstrijders en militairen
omgekomen zijn tijdens de WO 2 en die op het Oude Kerkhof begraven zijn. Burgermeester Rianne
Donders, jeugdburgemeester Lucas Lejeune, Air Commodore Andy Huggett, LTC Silvain Paquin
(beiden van JFCB) en afvaardigingen van verschillende stichtingen en RAF verbanden waren aanwezig.
De deelname van de Wapenbroeders viel tegen, hetgeen mogelijk te wijten was aan de afwijkende
datum van de herdenking. Kinderen van de Synergie school (de voormalige Alfonsus school) lazen
weer gedichten voor en legden bloemen bij de graven. De kinderen van de Synergieschool werden
voorbereid op hun deelname aan deze herdenking door een voorlichting over de WO2 door Hub
Aendekerk en Annie Ramakers.
De Afdeling was vertegenwoordigd bij verschillende herdenkingen in de regio en in België en Duitsland
o.a. het Requiem concert in de Minderbroederskerk en de Dodenherdenking op het Swartbroekplein bij
het Limburgs Verzetsmonument waarbij een bloemstuk werd gelegd door de Wapenbroeders; verder
werd Memorial Day in Margraten bezocht, hetgeen een indrukwekkende gebeurtenis was; er werd
deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Er werden herdenkingen bezocht in Stokkem,
Maria-Hoop, Thorn, Smeermaas, Venray (de grote Britse Begraafplaats) alsmede Weert (het Suffolk
monument). Ook waren we aanwezig bij de herdenking in Lilbosch en ’t Spik (de herdenking voor de
omgekomen kinderen van Asenray en ’t Spik); we zijn in Swartbroek en Nederweert geweest bij de
herdenking voor de omgekomen Britse militairen en een grote delegatie was vertegenwoordigd in
Linnich (Duitsland) en in IJsselstein (de herdenking op de grote Duitse Soldaten Friedhof, waar ook

Nieuwsbulletin nr.1

1 maart 2017

vertegenwoordigers uit Rusland, Israël, Frankrijk, Duitsland UK en Canada aanwezig waren. En ten
slotte namen we deel aan de internationale herdenking te Haelen bij het Monument van
Verdraagzaamheid, een mooie herdenking met vertegenwoordigers uit vele landen. Als afsluiting van
het jaar werd er door een aantal leden deelgenomen aan de voettocht van de H. Hartkerk naar het
monument in de Luzenkamp.
Afgelopen jaar werd ook deelgenomen aan de Limburgse Veteranendag in Roermond alwaar, we een
promotiestand hadden. Ook waren we vertegenwoordigd op de Nationale Veteranendag in Den Haag,
het Bevrijdingsdefilé in Wageningen en de Nationale Indië-herdenking in het Herdenkingspark te
Roermond.
Op de jaarlijkse Sjômmelmert in Roermond hadden we een verkoopstand om oude afgedankte spullen te
verkopen met ernaast een promotiestand om nieuwe leden te werven. Top drukte in de straten van
Roermond, maar de verkoop viel enigszins tegen. Daarentegen hebben we vier nieuwe leden geworven
bij onze PR stand.
Eind augustus werd er feest gevierd bij de Blokhut van Jong Nederland in Swalmen met de jaarlijkse
BBQ, waarbij ongeveer 35 mensen aanwezig waren. Er werd gezongen en muziek gemaakt o.l.v. Peter
Krebbeks met ondersteuning van Jim Overklift. De heerlijke BBQ werd verzorgd door Warung Ledeng
uit Montfort.
Ons coördinerend orgaan binnen Zuid-West Nederland organiseerde op 26 september een interessante
excursie naar de Legerplaats Oirschot met een kleine delegatie van onze afdeling, welke helaas door
weinig leden van onze Afdeling werd bijgewoond, wellicht vanwege het feit dat dit op een maandag
plaats vond. Voor de nog werkende leden toch een hindernis om deel te nemen. Des al niettemin was het
een gezellige en geslaagde dag.
Ook was er feest in huize Ramakers: Annie Ramakers-Dahmen werd Koninklijk Onderscheiden als lid
in de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd haar in het Cuijpershuis uitgereikt door burgemeester
Mevrouw Rianne Donders voor haar inzet op het gebied van o.a. herdenken van de gevolgen van WO 2:
herdenking van gevallenen bij het Limburgs Verzetsmonument, het organiseren van het
Herdenkingsconcert in de Minderbroederskerk, als medeoprichter van de Voettocht 30 december 1944
enz.
Namens de Bond van Wapenbroeders werd door Ad Kroeseklaas tijdens de Kerst-In de Bondsmedaille
uitgereikt aan Jan Geraedts voor zijn vele bewezen diensten voor de Bond op het gebied van PR.
Met het uitreiken van het Draaginsigne Gewonden (DIG) aan Emile van den Elshout door het hoofd
Operationele Personeelszorg lkol Van Sonsbeek kwam er voor Emile en zijn gezin eindelijk erkenning
van zijn PTSS na vele uitzendingen en jaren van therapie.
Tijdens de jaarvergadering op 15 februari 2016 werd aan een 4 tal leden een z.g. Draaginsigne uitgereikt
wegens langdurig lidmaatschap. Deze insignes worden uitgereikt bij een lidmaatschap van 5, 10, 15, 20
, 25 enz. Bij de uitreiking van een nieuwe speld dient de oude verstrekte speld te worden ingeleverd.
De maandelijkse schietavonden en de beugelmiddagen staan nog steeds in de belangstelling van een
vaste harde kern deelnemers. Een uitbreiding van het aantal deelnemers zou zeer worden toegejuicht. De
schietcompetitie met als 1e prijs de “Thei Willen Wisseltrofee” werd dit jaar gewonnen door Hub
Aendekerk.
Bij het beugelen werd de Geelenhof wisseltrofee, die beschikbaar is gesteld door Thei en José
Verstappen, gewonnen door Jan van Dijck.
Een aantal leden heeft deelgenomen aan het Gästeschiessen in Geilenkirchen. Anders dan de naam doet
vermoeden werd er niet op de gasten geschoten, maar op schietschijven. Er werd geschoten met de
Walter P8 en Heckler & Koch G36. Alle schutters zijn zonder kleerscheuren met een certificaat
huiswaarts gekeerd. Voor herhaling vatbaar komend jaar.
In januari hebben we een thema-avond georganiseerd met een lezing door Marleen Jennissen over de
berging van de Short Stirling bommenwerper die in een weiland nabij de abdij Lilbosch onder de grond
verborgen ligt, met wellicht nog de stoffelijke resten van enkele bemanningsleden en mogelijk nog
onontplofte munitie aan boord. Er was grote belangstelling voor deze avond.
In februari startte traditie getrouw onze “Een Veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen, een
initiatief van Hub Aendekerk. Deze activiteit op de laatste vrijdag van de maand kan zich verheugen in
een grote belangstelling onder leden en niet-leden.
Eind februari heeft Wilbert Beurskens in het kader van “Een Veteraan Vertelt” zijn ervaringen gedeeld
over “Op missie met het 1 Nederlands/Belgische Verenigde Naties Logistiek Transsportbataljon”. Het
verhaal van Wilbert ging over zijn uitzending naar Bosnië in het voormalige Joegoslavië in 1995. Om
zijn ervaringen te verwerken heeft hij en zijn team een terugreis per fiets ondernomen naar de
compound in Santici en naar Sarajevo.
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In maart was het podium voor John Snackers. John vertelde zijn aangrijpend levensverhaal over zijn
verblijf in Nederlands Oost Indië en Nieuw Guinea o.a. over het Vrouwenkamp “Tjihapit” in Bandoeng,
de Bersiap tijd en Kind soldaat bij het Korps Mariniers.
Sergeant Majoor Roy Pfennings heeft in april zijn ervaringen over de Patriot-missie naar Turkije in de
jaren 2013, 2014 en 2015 met ons gedeeld. Zijn verhaal werd ondersteund door beelden over zijn
uitzendingen naar Turkije in het kader van de bescherming van de stad Adana in het zuiden van Turkije
tegen raketaanvallen vanuit buurland Syrië.
Een zeer druk bezochte avond met 75 personen was er in mei bij de lezing door Victor Cillekens over
zijn ervaringen en uitzending met de TRIS in 1964/1965 naar Suriname. Een zeer interessante
uiteenzetting in beeld en geluid.
Eind augustus heeft Jos Christiaens het woord gevoerd met als onderwerp UNMEE (United Nations
Mission Eritrea – Etiopia) & Djbouti , waarbij hij uitweidde over zijn visie omtrent de
vluchtelingenproblematiek.
Na de zomer was het de beurt aan Peter Houdijk, luitenant kolonel van het Wapen der Artillerie die op
een enthousiaste wijze vertelde over zijn uitzending als ECMM naar Bosnië en als S5 bij zijn uitzending
bij het Geniehulpbataljon tijdens SFOR in 1993 en 1995.
Jan Vossen vertelde in oktober met veel foto’s uit de oude doos over zijn inzet in Nieuw Guinea in
1962.
En ten slotte was er in november een podium voor Ruud Billekens die over de ACOTA missie in 2015
in Uganda vertelde. Een interessant verhaal over een korte ondersteunende missie in het kader van het
ACOTA programma van de UN die het trainen van Oegandese militairen behelst.
Als slotstuk van de activiteiten werd op 10 december de Kerst-in gehouden bij Café Zaal Aad Remunj
in een sfeervol ingerichte zaal in Venetiaanse stijl. Door het verschuiven van de datum voor deze
viering was de locatie in Maasniel niet beschikbaar en moest er uitgeweken worden naar een alternatief.
Ondanks deze verandering waren er bijna 70 mensen aanwezig. Onze voorzitter was helaas verhinderd
wegens een technisch mankement aan het vliegtuig waarmee hij van zijn vakantiebestemming
huiswaarts wilde keren. De geïmproviseerde kersttoespraak werd door de secretaris gedaan, waarna Hub
de Kerstgedachte uitsprak. Er was weer een tombola met leuke prijzen. De prijzen waren door een
vaste kern dames bij elkaar gesprokkeld bij onze sponsors, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Iedereen
die een enveloppe met lootjes gekocht had kwam met een prijsje thuis. Deze manier van verloting is
heel goed ontvangen bij de mensen. Het buffet van Slagerij Cox was weer voortreffelijk. Na het buffet
was er nog een gezellig samenzijn. De gasten bleven nog een hele tijd hangen. Alles bij elkaar een zeer
geslaagd evenement met dank aan de organisatie.
Niet onvermeld in dit jaarverslag de 2 geplande evenementen die geen doorgang konden vinden wegens
gebrek aan belangstelling: de Reünie op 9 juli in het Generaal Spoorpaviljoen en de regio schietdag.
Op de website van RCT ZW-NL worden regelmatig artikeltjes geplaatst van evenementen die
plaatsvinden. De foto’s hiervoor worden voor het grootste gedeelte gemaakt door onze eigen fotograaf
Pim Ermers, maar ook Thei Willen levert regelmatig mooie kiekjes.
Gedurende het afgelopen jaar is het wederom verschillende keren voorgekomen dat leden zich voor een
activiteit hebben aangemeld maar verzuimd hebben de bijdrage die hiervoor gevraagd werd, te voldoen.
Vervolgens bleek het schier onmogelijk om het verschuldigde bedrag alsnog te innen omdat het
betreffende lid verstek liet gaan bij de activiteit, terwijl de vereniging wel de onkosten voor deze
activiteit heeft gemaakt bijv. buffet bij Kerst-in of BBQ. Het bestuur heeft daarom besloten dat de
aanmelding voor een activiteit, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt, slechts geldig is indien de
financiële bijdrage tijdig betaald is. Toezeggingen van leden die op de dag van de activiteit het bedrag
contant wensen te betalen, kunnen helaas niet meer worden geaccepteerd. In het kort komt het erop
neer: niet tijdig betaald betekent niet aangemeld.
Terugblikkend op 2016 mogen we constateren dat de Afdeling Roermond en Venlo een actieve
vereniging is met trouwe leden die als het moet de schouders onder zaken weten te zetten. Er stonden
veel activiteiten op het programma en we hopen dat de leden het enthousiasme voor komend jaar
kunnen vasthouden.

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

FINANCIEEL:
We kunnen terugkijken op een financieel succesvol jaar. Uiteindelijk hebben we op 31 december 2016 €
1032,40 meer in kas dan op 1 januari 2016.
Dit komt voornamelijk door de gulle bijdragen van onze lid/donateurs, onze secundaire leden, alsmede door
de vele donaties van de toehoorders tijdens “Een veteraan vertelt”, en de thema-avonden. Bovendien hebben
we in 2016 vanwege het overlijden van een onzer leden geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd.
Vanwege de nog steeds stijgende kosten m.b.t. de RAF-herdenking op het Oude Kerkhof heb ik als
penningmeester een hoger subsidiebedrag bij de gemeente Roermond aangevraagd. De begroting werd
dienovereenkomstig aangepast, en inmiddels heeft de gemeente ook nu weer positief gereageerd, door het
verhoogde bedrag over te maken.
De activiteiten beugelen en schieten zijn inmiddels niet meer kostendekkend. Het blijft dus zaak meer leden
enthousiast te maken voor het schieten bij SVDL, en het beugelen bij de Geelenhoof.
Onze voorzitter heeft zijn netwerk binnen Defensie ingezet om het Defensie-certificaat ook buiten de
gebruikelijke Defensie-locaties in te kunnen zetten.
Verder heeft het bestuur nu besloten om die leden, die al jarenlang hun contributie niet meer betalen geen
nieuwsbulletins meer toe te sturen. Deze leden zullen zonder kennisgeving van onze ledenlijst verwijderd
worden. Alle toekomstige leden zullen we proberen over te halen hun contributie d.m.v. automatische
incasso te laten betalen.
SCHIETEN
Voor het kalenderjaar 2017 verandert de bijdrage voor het schieten als volgt:
De bijdrage van € 3,50 geldt nu per schietavond dat men ook daadwerkelijk aanwezig is. Je hoeft dus niet
meer te betalen voor de avonden dat je niet komt schieten.
We hopen hierdoor voor alle schutters de drempel te verlagen om te komen schieten. De volgende datums
kunt u noteren in uw agenda:
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. !!
BIJDRAGE ACTIVITEITEN:
Denk aan het tijdig overmaken van de eigen bijdrage voor de door het bestuur georganiseerde activiteiten,
waaraan u de komende tijd deel gaat nemen.
Bij de activiteiten wordt duidelijk aangegeven of een eigen bijdrage vereist is, en wanneer die bij ons binnen
moet zijn. Zolang de eigen bijdrage niet is overgemaakt op onze rekening, is men niet ingeschreven voor de
genoemde activiteit.
Ons rekeningnummer bij de RABO-bank is : NL08 RABO 0174 1248 05.
t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond.

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

Programma van activiteiten en evenementen
Maart
08-03: Bezoek/Reünie OCKMAR Apeldoorn georganiseerd door RCT ZW NL. Inschrijfdatum voor 18
feb 2017.
Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie is als volgt:
- 08.15 uur Vertrek met bus vanaf Hockeyveld Concordia
- 10:30 - 11:00 uur Aankomst per bus in het KEK-gebouw van de Koning III kazerne.
Ontvangst met koffie/thee/cake.
- 11:00 - 12:00 uur Presentatie door Kolonel J. Roede, Commandant OTC KMar over
taak en werkwijze van de KMar.
De presentatie vindt plaats in vergaderruimte 32/111.
- 12:00 - 13:15 uur Lunch .
- 13:30 - 15:00 uur Rondleiding over Koning Willem III kazerne door Kapitein Tattersall.
- 15:00 - 16:15 uur Jan Schrijver en Hans Kroes presenteren een gastles op basisscholen
en verzorgingshuizen over oorlog, bevrijding en vrijheid in de regio
Tilburg, de presentatie wordt afgewisseld met enkele korte video’s.
De presentatie vindt plaats in de Koningsbeekbar.
- 16:15 - 17:15 uur Gezellig samenzijn bar met een drankje.
- 17:15 - 18:30 uur Nasi/bami maaltijd in buffetvorm.
18:30 uur
Vertrek huiswaarts.
Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 19,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:
- de reiskosten per bus,
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- koffie / thee in de middag,
- een rijst- / bami maaltijd,
- 1 consumptiebon.
Bedrag van 19 euro dient overgemaakt te worden voor 18 feb naar bankrekening
NL08
RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond ovv reünie OTC KMAR.
13-03 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij Thei
Willen, telefoon: 0049 - 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten 3.50 pp. Via bank
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of ter plaatse te voldoen.
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.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond met Peter Houdijk als spreker. Opgave via e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. 06 - 37194396.

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.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij Thei
Willen, telefoon: 0049 - 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten 3.50 pp. Via bank
of ter plaatse te voldoen.
Kruisweg voor Veteranen. Door Nat Katholiek thuisfront en RK geestelijk verzorging
Defensie wordt de “Kruisweg voor Veteranen” georganiseerd. Voor militairen en veteranen
en hun gezinnen. Om 15.00 uur Kapel ’t Zand verzamelen. De 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.
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.
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.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond met Brigadegeneraal Rob Querido als spreker. Opgave via email: veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel 06 -37194396.

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 Kosten 3.50 pp. Via bank
of ter plaatse te voldoen.
04-05 : 18.30 Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroederskerk 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
Veteraneninstituut. Banier mee.
08-05 : 08.00 Uitstapje naar Europees Parlement in Brussel. Vervoer via bus. Vertrek om 08.15 uur
vanaf parkeerplaats tennisveld bij Generaal Spoorpaviljoen (bij Kasteeltje Hattem) alwaar
gelegenheid tot parkeren. Tenue burger/verenigings tenue zonder baret. Programma
11.00 – 11.30 Ontvangst met koffie/thee in het Europees Parlement
11.30 – 12.00 Korte rondleiding en bezoek aan publieke tribune van de plenaire
vergaderzaal
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12.00 – 13.15 Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers
13.15 – 13.45 Verplaatsing met de eigen bus van Europees Parlement naar restaurant Chez
Léon (ca. 10 minuten met de bus, vervolgens 5 à 10 minuten te voet)
13.45 – 15.00 Lunch in restaurant Chez Léon (nabij Grote Markt)
15.00 – 16.30 Rondleiding met de eigen bus door de stad Brussel o.l.v. een gids
19.00 Aankomst Generaal Spoorpaviljoen alwaar een Indische maaltijd aangeboden wordt.
Opgave voor 15 maart via overmaking van 20 Euro p.p. naar bankrekening
NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond o.v.v.
deelnemer bezoek Europarlement. Introducés toegestaan.
Bij opgave dient u de volgende gegevens door te sturen aan het secretariaat:
bvw.afd.roermond@gmail.com :
Eerste voornaam voluit, Achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
nationaliteit, e-mail adres, type ID bewijs en nummer ID bewijs. Let op: de namen
moeten overeenstemmen met de namen op het ID bewijs.
Max aantal deelnemers 49. Deelname in volgorde van aanmelding (en gelijktijdige
betaling).
12-05 : 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 22 april. De
bijdrage p.p. bedraagt Euro 7,- . Dit bedrag moet eveneens voor 22 april overgemaakt zijn
op bankrekening NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd.
Roermond voor 22 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 rijst maaltijd aangeboden. Bij
aanmelding (via secretaris) tevens nummer identiteitsbewijs vermelden dat u/uw partner
meenemen om toegang te krijgen tot de kazerne.
18-05 : 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.
26-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com
of mob. 06 - 37194396.
28-05: 14.00 72e Memorial Day Margraten. Aanvang ceremonie 15.00 uur, einde ca 16.30 uur. Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Opgave voor 28 maart (dat is heel vroeg)
via ons secretariaat: bvw.afd.roermond@gmail.com of via 06 -37194396 Afhankelijk van
aantal opgaven 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 openluchtmis 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: Verenigingstenue/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 gecoördineerd.
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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
Verenigingstenue/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 Veteraneninstituut of tel 088- 3340050
voor 14 april. Deelname in het defilé of op tribune of opstapkaart historisch voertuig.
Banier mee.

*********

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

Wens u allen een fantastische lente.
Pluk de dag!
Helaas hebben wij de afgelopen maanden weer afscheid moeten nemen van een lid:
Nico Engels, medeoprichter van de Afdeling Roermond.
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 u allen beterschap en/of sterkte in uw situatie en goede, sfeervolle en
gezellige Paasdagen.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden
contact op met uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
Ik zal mijn taak als dienstverlener voorlopig, zolang er geen opvolger is, blijven vervullen.
Dankbetuiging
Op de jaarvergadering van onze Afdeling in het Generaal Spoorpaviljoen op dinsdag 14 februari 2017
werd ik bij mijn afscheid als bestuurslid (september 1997 – 14 februari 2017) na gedurende bijna 20 jaar
door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid van de Afdeling Roermond en Venlo. Wat
een verassing.
Een mooiere waardering kon men mij en ook Gerda niet geven. Zonder haar had ik deze inzet voor de
afdeling niet kunnen opbrengen. Nogmaals onze dank. Wij hebben het graag gedaan.

