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Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en kennissen,
De vakantie zit er bij velen bijna weer op en ons verenigingsjaar gaat haar tweede gedeelte in. Een
van de meest belangrijke pijlers van onze vereniging blijft 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 aan herdenkingen die m.n. de tweede helft van dit jaar
plaatsvinden. Ook saamhorigheid staat hoog in het teken. In dat kader hebben we als bestuur besloten
om komend jaar wat meer uitstapjes te organiseren op “low cost budget” zodat ook iedereen mee kan.
Te denken valt hierbij aan een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Overloon, de Rheinbraun
Braunkohle Werken, AWACS Geilenkirchen, Fort Eben Emael, Mondo Verde, Boottocht
Maasplassen, een bezoek aan Ieper, alsmede evt. de kazematten en vestingwerken in Maastricht. We
gaan er aan werken om een en ander op de agenda te plaatsen en mocht u zelf nog ideeën hebben dan
houden we ons aanbevolen dat te horen.
Helaas moeten we mededelen dat Rob Cillekens, na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van ons
bestuur, zijn bestuursfunctie heeft beëindigd. Dat heeft hij gedaan na een weloverwogen beslissing.
Gezondheid, vele andere dingen te doen en eigenlijk met te veel zaken tegelijk bezig. Hij wil meer
genieten van zijn leven en daar heeft hij natuurlijk recht op. Momenteel maakt hij een reis door Zuid
Amerika. We zullen onze vaste banierdrager missen maar ook een zeer actief bestuurslid dat elk jaar
vele herdenkingen meemaakte en een duizendpoot was. Rob, ontzettend bedankt wat je allemaal voor
onze Afdeling gedaan hebt.
In de afgelopen periode hebben we als Afdeling weer deelgenomen aan een aantal herdenkingen
zoals die in Maria Hoop en de korte herdenking van de 100ste geboortedag van korporaal Piet Touw
in Maasniel. In Roermond en Den Haag ben ik veel bekenden tegengekomen op de Limburgse en
Nederlandse veteranendag. Beide heel gezellige evenementen die we volgend jaar (in Den Haag)
hopelijk met het hele bestuur gaan bezoeken.
De jaarlijkse BBQ in de blokhut van Jong Nederland te Swalmen trok zo’n 43 leden. Muziek werd
mogelijk gemaakt door Peter Krebbeks en Hub Aendekerk, waarbij de versterking achter de knoppen
door Jim Overclift gerealiseerd werd. De maaltijd werd ook dit jaar wederom verzorgd door Roger
Janssen van Warung Ledeng uit Montfort met knetterend kampvuur en een hoop vrolijke mensen.

1

Nieuwsbulletin nr 3

aug 2017

Voortreffelijk gedaan door Roger en zijn mannen. We hebben genoten van de BBQ en de heel
gezellige avond die pas om 24.00 ten einde ging. Een quote van onze secretaris over deze avond: “Op
het einde van de avond droeg onze opperbevelhebber nog voor uit eigen werk, hetgeen de
feeststemming ten goede kwam. Ik realiseer me dat wat ik nu ga schrijven mogelijk niet door de
censuur komt: er werden ballades ten gehore gebracht over ######## en ############### en
iedereen zong en deed mee. Dat mag u volgend jaar echt niet missen!”
Traditiegetrouw waren we weer vertegenwoordigd op de Sjômmelmert in Roermond. Die vindt
altijd eind juli plaats in de straten van de binnenstad. We hadden een informatie stand geplaatst om de
Wapenbroeders (en defensie) te promoten en zichtbaar te maken en uiteraard werd geprobeerd mensen
enthousiast te maken voor een lidmaatschap. Dat is ook gelukt; we hebben 4 nieuwe leden geworven
tijdens de Sjômmelmert. Dank aan alle vrijwilligers die de twee dagen de stand bemand hebben.
Helaas moeten we mededelen dat gezien de te lage opkomst en onvoldoende animo voor het
maandelijks beugelen, we hebben besloten deze activiteit te beëindigen. We hopen dit te kunnen
compenseren door de uitstapjes… Maar er is ook de mogelijkheid (bij minimaal 8 personen) te
beginnen met Jeux de Boules…..Het is aan u om je op te geven.
Ons Kerstdiner in december vindt plaats in Café-Zaal de Ster te Maasniel. Schrijf tijdig in (en
betaal op tijd) want vol is vol. De Afdeling Weert en Ospel worden dit jaar ook uitgenodigd deel te
nemen zodat we ook wat kunnen bijpraten met mensen die we veelal tegenkomen tijdens
herdenkingen.
Thei Willen gaat ook de tweede helft van dit jaar weer de kar trekken voor het schieten. We hopen
weer menigeen enthousiast te krijgen om te komen!!
De Veteraan vertelt avonden hebben ook komende maanden weer zeer interessante sprekers en
onderwerpen. Ik verwijs hiervoor graag naar ons jaarprogramma wat bijgesloten is en hoop jullie in
grote getalen te mogen ontmoeten. Helaas is Jan Willem de Leeuw onlangs overleden, een veteraan
die we gepland hadden voor de november sessie. We wensen zijn familie alle sterkte…
Ik hoop u op diverse andere 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 en soms door diens kleinzoon Milan zoals
tijdens onze BBQ.

Met Wapenbroederlijke Groet,
Math Weijers
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.

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

Beste lezers,
Het is hartje zomer en dat is te merken aan de verkeersdrukte in onze straat. Het begint stil te
worden; enige uitzondering is de stoet caravans en campers gevuld met mensen die op weg zijn naar
andere oorden in de hoop daar beter weer aan te treffen of weg willen zijn van hun dagelijkse
beslommeringen of gewoon andere dingen willen doen. Heel goed te begrijpen. Midden in de zomer
staat de agenda van de Wapenbroeders ook niet bol van de activiteiten. Toch zijn er verschillende
activiteiten geweest zoals u kon lezen in de introductie van Math.
Zoals al in het vorige bulletin aangegeven hebben we de ledenadministratie verder opgeschoond en
zijn een aantal mensen afgevoerd wegens het niet meer voldoen aan de financiële verplichtingen
gedurende meerdere jaren. Sedert april van dit jaar zijn negen nieuwe leden onze gelederen komen
versterken. Aangezien niet iedereen wil dat zijn naam genoemd wordt, wel hartelijk welkom, aan u
allen.
In de vorige bestuursvergadering hebben we gebrainstormd over mogelijke activiteiten of excursies
die we kunnen aanbieden aan de leden. Er zijn zo spontaan een aantal ideeën boven komen borrelen,
die we verder willen uitwerken. Maar ook willen u als leden nadrukkelijk uitdagen om met voorstellen
te komen. Als u een interessante en haalbare activiteit in gedachten hebt, meld dit dan bij de voorzitter
of bij het secretariaat. En nog mooier zou zijn als u daar ook nog mede invulling aan wilt geven.
Wel…….., ik zit op het puntje van mijn stoel!
Nog een fijne zomer en tot ziens bij een van de komende evenementen.
Lia Schroeders,
secretaris

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

FINANCIEEL:
Vanwege de vele problemen met de Rabobank Roermond, en onvrede bij uw penningmeester over
de gang van zaken met betrekking tot het oplossen van deze problemen, heeft het bestuur besloten om
op zoek te gaan naar een andere bankverbinding voor de Afdeling Roermond en Venlo. In
samenwerking met het Bondsbestuur is inmiddels een oplossing gezocht en gevonden in de vorm van
een zakelijke rekening bij de ING-Bank. Met onmiddellijke ingang is ons bankcontact als volgt:
Bank: ING
Betaalrekeningnummer (IBAN): NL86 INGB 0007 7250 07
Ten naamstelling: Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.
Als u vanuit het buitenland geld wilt overmaken heeft u de BIC-Code van de ING-bank nodig. De
BIC-code is: INGBNL2A
Ik verzoek iedereen dus onze bankrekening aan te passen in uw eigen adresboek van zijn / haar
bank, zodat de overgang naar onze nieuwe bankrekening zo geruisloos als mogelijk verloopt.
Bovendien verzoek ik iedereen zijn / haar eigen bijdragen voor onze toekomstige activiteiten met
onmiddellijke ingang naar het nieuwe bankrekening over te maken. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking hierin.
BEUGELEN EN SCHIETEN:
In de vorige nieuwsbrief heb ik u op de hoogte gesteld over het feit dat de activiteiten beugelen en
schieten door te weinig deelname niet meer kostendekkend zijn. Inmiddels is onze vaste activiteit
m.b.t. het beugelen gestopt vanwege te weinig deelname.
Het blijft ook zaak meer leden enthousiast te maken voor het schieten bij SVDL. Dus probeer uw
medeleden te motiveren om eens te komen kijken tijdens een schietavond. Wie weet ontdekt u zo een
spannende nieuwe hobby.
CONTRIBUTIE:
Het bestuur heeft 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. De leden die over 2016 en daarvóór hun contributie niet betaald hebben, zullen
door het bestuur persoonlijk benaderd worden om hun achterstand weg te werken. Als dit niet tot
resultaat leidt, worden ook zij van de ledenlijst verwijderd. Alle toekomstige leden zullen we proberen
over te halen hun contributie d.m.v. automatische incasso te laten betalen.

**********
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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
Augustus
14-08 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij
Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten € 3.50
p.p. via bank of ter plaatse te voldoen.

14-08

Banierwacht naar Amstelveen

20-08 : 15.00

Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door
Willems Uitvaartverzorging. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Leo
Verkerk op gitaar zal optreden. Het concert vindt plaats op een nieuwe locatie.
Uitvaartverzorging Willems is verhuisd naar de Heinsbergerweg 190 in
Roermond alwaar gebruik wordt gemaakt van de Kapel van de Broeders van
Liefde. Toegang gratis.

25-08 : 19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond met als spreker Oud KLU vlieger en veteraan
Leo Hendrikx (93 jaar).
Opgave per-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel. nr. 06 37194396.

26-08 : 14.00

BBQ Eldershoes te Hoensbroek
Het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen (SOLV)
nodigt uit voor de Jaarlijkse BARBEQUE. op zaterdag 26 augustus 2017 vanaf
14.00 uur in ‘t Eldershoes aan de Aldenhofstraat 13 in Hoensbroek. Afsluiting
18.00 uur .
De eigen bijdrage voor deze BBQ bedraagt €15,00 p.p. (alles inclusief).
Het verschuldigde bedrag vóór 19 augustus a.s. overmaken op rekeningnummer:
IBAN NL14RABO 0122 4858 74. Tevens per mail vóór 19 augustus aanmelden
bij Jacques van Haalen (jvh57@hotmail.com).

September
02-09 : 14.00

03-09: 10.00
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Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark
Roermond. Opgave vóór 30 juni via ons secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com of via mobiel 06 - 37194396. Banier mee. Tenue
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties.
Herdenking bij de kapel van de Weerstand te Dilsen-Stokkem (B), Brugstraat
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te Rotem. Samen met de overheden, familieleden, vaderlandse verenigingen en
vrienden wordt op een passende wijze hulde gebracht aan alle slachtoffers van
oorlog en geweld meer in het bijzonder aan de 130 meestal jonge
Verzetsstrijders uit de eigen regio die hun leven lieten voor onze vrijheid.
Programma:
10.00 uur - Samenkomst aan de kapel, met vaandel
10.30 uur - Plechtige eucharistieviering met gelegenheidstoespraak.
11.30 uur - Dodenappel, bloemenhulde en uitvoering Limburgs en Belgisch
Volkslied.
Opgave via bvw.afd.roermond@gmail.com of 06-37194396 vóór 25 augustus.
Tenue: Verenigingstenue met groot model decoraties.
Vertrek 09.00 uur vanaf Hockeyveld Concordia. Laat even horen als u zelf geen
vervoer heeft.
07-09 : 11.00

Herdenking Thorn. Jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Thorn door de
Belgische Brigade Piron. Op 7 september 2017 staat het witte stadje Thorn stil
bij het feit dat het 73 jaar geleden werd bevrijd door de Belgisch-Luxemburgse
Brigade Piron. Door operationele inzet is het Belgische Mediaal Bataljon
Bevrijding – 5 Linie slechts op zeer beperkte manier in staat aan deze dag deel te
nemen. De gebruikelijke parade met defilé aan het eind van de plechtigheden
komt dit jaar te vervallen. Het programma bestaat uit een kleine tentoonstelling
(gratis toegankelijk), een historische wandeltocht (gratis maar aanmelding
vereist), een aangeklede warme lunch à €.27,00 p/p (aanmelding en betaling
vooraf vereist vóór 15 augustus. Met betrekking tot de betaling volgt nog nadere
informatie), een herdenking aan de Beekstraat, een herdenking aan de Kerkberg
en een herdenking bij het Monument voor de gevallen burgerslachtoffers op de
Wijngaard.
Programma
14.00 uur : Aantreden op de Wijngaard voor het Cultuurhuis voor deelnemers aan
de herdenking in Verenigingstenue met model opgemaakte onderscheidingen,
waarna verplaatsing in detachementsverband naar de Beekstraat voor de daar te
houden herdenking;
14.15 – 14.30 uur : Herdenking bij het Monument aan de Beekstraat met krans- /
bloemlegging, waarna verplaatsing in detachementsverband naar de Kerkberg;
14.45 – 15.00 uur : Plechtigheid en herdenking bij het Monument aan de
Kerkberg met krans- /bloemlegging, waarna verplaatsing in detachementsverband
naar het Monument voor de burgerslachtoffers op de Wijngaard;
Ca. 15.15 uur : Plechtigheid en herdenking bij het Monument op de Wijngaard;
Na afloop gezellig samenzijn.
Tenue: Deelname aan de herdenkingen geschiedt in verenigingstenue/DT of
burger met model opgemaakte onderscheidingen.
Detachementscommandant: Onze Afdeling stelt de detachementscommandant ter
beschikking. Er wordt door ons een bloemstuk gelegd op de Kerkberg.
Afhankelijk van de aanmeldingen wordt vertrokken vanaf Hockeyveld
Concordia. Deelnemers worden hierover geïnformeerd. Banier mee.

11-09 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com ‘

16-09

2e Internationale Veteranendag te Brunssum.

16-09 : 14.30 Onthulling monument in Baexem voor omgekomen Britse militairen te
Baexem in 2 WO. Banier mee. Er zullen een zevental Britse veteranen aanwezig
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zijn die destijds hebben deelgenomen aan de bevrijding van Midden en Noord
Limburg. Opstellen tussen 14.15-14.30 uur op het Kerkplein te Baexem. Afmars
om 14.30 uur. Parkeren Kerkstraat, Mgr Kirkelsplein of Salmenhofweg. Tenue
met groot model decoraties.
Opgave vóór 7 sept via bvw.afd.roermond@gmail.com of 06-37194396. Geef
even aan als u zelf geen vervoer hebt.
?-09 : 13.30

Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg 35,
3620 Lanaken (B) Banier mee.

17-09: 11.00

Jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst Britse Oorlogskerkhof aan de
Hoenderstraat te Venray in het teken van de bevrijding Venray 1945-2016. Na
afloop koffie in Hotel de Wittehoeve, Gaststraat 5 te Venray. Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Banier mee. Opgave via
secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of mobiel 06-37194396 vóór 10 sept.
Vertrek in principe vanaf Hockeyveld Concordia te Roermond om 09.30 uur.
Vervoer wordt gecoördineerd.

17-09 : 17.45

57e Fakkelestafette en herdenking St. Rumolduskapel te Weert.

17-09 :15.00

Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door
Willems Uitvaartverzorging. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Het
concert vindt plaats op een nieuwe locatie. Uitvaartverzorging Willems is
verhuisd naar de Heinsbergerweg 190 in Roermond alwaar gebruik wordt
gemaakt van de Kapel van de Broeders van Liefde. Optreden van Mon Ame met
viool, gitaar en accordeon. Toegang gratis.

19-09 : 20:00

Uitnodiging afdeling Venray voor een gezellige avond met Venray’s
Entertainment en een grote Tombola. Aanvang:20:00 uur in de “Witte Hoeve”,
Gasstraat 5 te Venray. Behalve de Britse gasten, oud-bevrijders, sponsoren en
medewerkers, zijn ook leden van de Bond van Wapenbroeders uitgenodigd voor
deze avond.
Opgave via ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of mobiel 0652062326 vóór 10 sept.

22-09 : 10.00

Herdenking bevrijding Weert bij Suffolk monument bij stadsbrug Weert.
Tenue Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Vertrek vanaf
Hockeyveld om 09.00 uur. Opgave vóór 15 september via 06 37194396 (Math
Weijers).

24-09 : 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 vlag hijsers
(totaal vijf). Onze Afdeling legt een bloemstuk. Vertrek vanaf Hockeyveld
Concordia om 11.30 uur. Tenue Verenigingstenue/DT met groot model
decoraties. Banier mee. Opgave vóór 18 sept via ons secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com of tel 06 – 52062326.

29-09 : 19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” met als spreker Majoor Laine den
Hollander die zijn ervaringen over UNTSO en het Midden Oosten met ons deelt.
Locatie Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Opgave via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel 06 37194396.
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Herdenking monument van omgekomen kinderen bij ’t Spik in Assenray.
Verzamelen tussen 13.30 en 14.30 op ‘t Spik 167. Om 14.30 wandeling naar
monument waarna bloemlegging aldaar. Na afloop gezellig samenzijn Tenue:
Verenigingstenue met batons.

08-10: 10.30

Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te Linnich.
Vertrek 08:15 uur vanaf Hockeyveld Concordia in Roermond. Voor diegenen die
zelfstandig naar Linnich gaan : verzamelen 09.00 uur bij Café/ Restaurant –
Jedermann, Schwazer Weg 4 in Linnich.
Programma:
- 09.00 uur, verzamelen op het parkeerterrein bij de kerk en te voet naar Café/
restaurant Jedermann voor een kop koffie (zelf afrekenen) en sanitair.
- 10.30 uur, aanvang Kerkdienst Hubertuskreuzmesse te Linnich.
- 11.30 uur, kranslegging bij het Internationaal Monument gelegen bij het
Hubertuskreuz.
- 12.00-12.30 uur, Gezamenlijke middageten in “Café/ Restaurant – Jedermann,
Schwazer Weg 4 in Linnich.
Er zijn 2 keuzes van het middageten bestaande uit soep – hoofdgerecht – dessert
(het bedrag is nog niet bekend, maar was voorgaand jaar € 8,- p.p. excl.
consumpties)
Uiteraard mag u iets anders/ of niets bestellen als u geen middageten wenst.
U kunt alles ter plaatse bestellen en persoonlijk afrekenen.
Tenue: Bondstenue/DT met groot model decoraties c.q. gepaste burgerkleding
Opgave voor deelname via ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of via
tel 06 - 11802473 vóór 1 oktober (daarbij aangeven of u vanaf het hockeyveld
vertrekt of evt. vervoer moet hebben).

09-10 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail:
thei.willen@gmail.com € 3.50 pp.

15-10 :15.00

Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door
Willems. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Het concert vindt plaats op
een nieuwe locatie. Uitvaartverzorging Willems is verhuisd naar de
Heinsbergerweg 190 in Roermond alwaar gebruik wordt gemaakt van de Kapel
van de Broeders van Liefde. Optreden van Pieter Gromsek met luit, poëzie en
beeld. Toegang gratis.

20-10 : 19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Spreker: Wilbert Beurskens: Twee jaar na dato.
Opgave via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel 06 37194396.

27-10 : 19.00

Herdenking Kapel in ’t Zand.
Fakkeloptocht naar Monument voor
vredesoperaties na Kerkdienst in Kapel in ‘t Zand. Tenue: DT/Verenigingstenue
met batons. (gewijzigde datum)

November
10-11: 14.00
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Dodenherdenking Britse begraafplaats te Swartbroek, Ittervoorterweg 68
Swartbroek. (organisator Afd. Weert). Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia
13.00 uur. Tenue: Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Opgave
voor 5 nov via secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 37194396.
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11-11 : 10:40

Poppy Day Brunssum Herdenking Britse militaire Begraafplaats te Brunssum
Het British War Cemetry in Brunssum is met 328 graven één van de grootste
Britse oorlogsbegraafplaatsen in Limburg. Sinds vele jaren worden hier op 11
november de slachtoffers van WO 2 herdacht. Vertrek 09.15 vanaf Hockeyveld.
Opgave voor 5 nov via bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 37194396. Tenue
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties.

11-11: 15.00

Dodenherdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (organisator
Afd. Ospel). Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia 14.00 uur. Tenue:
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Opgave vóór 5 november via
secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 37194396.

12-11

Volkstrauertag Wurselen. Details volgen.

12-11 : 13.30

Volkstrauertag Ysselsteyn. 12.30 uur Verzamelen Jeugdontmoetingsplaats
Timmermansweg 75, 5813 AM Ysselsteyn. Om 13.30 uur vindt de
daadwerkelijke herdenking plaats op Soldatenfriedhof Ysselsteyn.
Nazit Gemeenschapshuis “De Smelenhof” Ysselsteyn.
Opgave vóór 1 nov via secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 37194396. Tenue: Verenigings tenue/DT met groot model decoraties .
De uitnodigingen voor deze herdenking gaan via de Duitse Ambassade. Wilt u
carpoolen, geef dat dan door aan ons secretariaat.

13-11 : 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 p.p.

16-11 : 14.00

Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te
Haelen. Tenue: DT/Verenigings tenue met groot model decoraties. Vertrek om
13.00 uur vanaf Hockeyveld Concordia in Roermond. Opgave vóór 15 okt!! via
ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 - 37194396. We carpoolen
dus geef even door aan een van de bestuursleden als u geen vervoer heeft.

19-11 : 15.00

Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door
Willems. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. De concerten vinden dit jaar
plaats op een nieuwe locatie. Toegang gratis. Uitvaartverzorging Willems is
verhuisd naar de Heinsbergerweg 190 in Roermond alwaar gebruik wordt
gemaakt van de Kapel van de Broeders van Liefde. Optreden van Jan Heesen,
Hay Holtman en Paul Ploum met cello, piano en viool.

24-11 : 19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark)
te
Roermond.
Opgave
via
e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of mob 06 - 37194396.

December
10-12
17-12 : 14.00
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Verjaardag Corps Mariniers. Brunssum
Kerst-in met reünie samen met Afd Ospel en Afd Weert. Eigen bijdrage
diner/buffet €12,50. p.p. Opgave vóór 8 december door overmaking bijdrage €
12,50 p.p. op rekeningnr.: NL86 INGB 0007 7250 07 ten gunste van: Bond van
Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo onder vermelding van Deelname Kerstin. (Dit is onze nieuwe bankrekening bij de ING, dus niets meer overmaken naar
de RABO). Locatie Café-zaal de Ster, Raadhuisstraat 13 te Roermond
(Maasniel). Tenue: passend burger.

Nieuwsbulletin nr 3

30-12: 11.00

aug 2017

Voettocht 30 december, georganiseerd door Comité Voettocht 30 dec. Voettocht
vanaf H. Hartkerk naar monument in de Luzenkamp ter herdenking van 3000
Roermondse jongens en mannen die op 30 dec 1944 werden gedeporteerd en
dertien Roermondse mannen en een Poolse partizaan die aldaar gefusilleerd
werden. Vertrek vanaf H. Hartkerk, Mgr. Driessenstraat 4 te Roermond. De
voettocht gaat naar het Fletcher Hotel (Maalbroek 102 in Roermond) alwaar
koffie met cake aangeboden wordt. Om 13.30 uur volgt de herdenking bij het
monument. Tenue: burger.

Januari 2018
07-01: 14.00

Nieuwjaarsreceptie. Locatie: Café-zaal de Ster , Raadhuisstraat 13 te Roermond
(Maasniel).

Bij het ter perse gaan van deze agenda, waren de data van een aantal evenementen nog
steeds niet bekend. Indien u wel op de hoogte bent van een ontbrekende datum wordt u
vriendelijk verzocht contact op te nemen met Emile vd Elshout zodat we het geheel
kunnen aanpassen. Ziet u een verkeerde datum geef dat dan ook even door aan Emile
via 06-11802473 of emilevdelshout@msn.com

Wilt u deelnemen aan een evenement en beschikt u zelf niet over vervoer of
kunt u zelf niet (meer) rijden bel dan even met een van uw bestuursleden.
We willen graag iedereen erbij en vervoer moet geen probleem zijn…..Het
initiatief ligt wel bij uzelf…..Dus schroom niet en bel een van de
bestuursleden…..

*********
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