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“Een veteraan vertelt, maar vergeet nooit!”
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en kennissen,

De Paasdagen zijn weer voorbij. Koud in Nederland maar relatief rustig met een regering die in
opbouw is. In Turkije hebben we gezien dat het referendum in het voordeel van Erdogan is gegaan. Wat
dat voor gevolgen heeft zullen we in de nabije toekomst ervaren. De VS heeft uitgehaald naar Noord
Korea. Syrië is nog steeds een grote puinhoop zonder dat er een oplossing lijkt te zijn. Gaan we weer
terug naar de periode van de Koude Oorlog?
Er is ons in de afgelopen periode helaas weer een lid ontvallen. Op 20 maart kregen we het bericht
dat een maand eerder Dhr. Jan Krijn uit Tegelen op 20 feb j.l. overleden was. Wij wensen de
achterblijvende familie veel sterkte.
Onze eerste grote herdenkingsbijeenkomst hebben we met een groot aantal aanwezigen (tussen de
150 en 200 personen) op 2 april gehouden. Het betrof hier onze jaarlijkse herdenking op het Oude
Kerkhof waarbij de 9 gevallen geallieerde Engelse en Canadese bemanningsleden alsmede een
dertiental Nederlandse verzetsstrijders en militairen herinnerd worden die in de tweede wereldoorlog
hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Zij liggen begraven op het Oude Kerkhof. Samen met
vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum, scholieren van de Synergieschool, twee leden
van het bestuur van het Oude Kerkhof en onze eigen deken Mgr. Rob Merkx en padre Mitchell is de
herdenking op een plechtige en waardige manier uitgevoerd. Nieuw dit jaar was dat er achter de graven
van gevallen Nederlandse verzetsstrijders, Nederlandse militairen stonden opgesteld van Joint Force
Command Brunssum. Ook nieuw, en zeer toepasselijk in het kader van broederschap, vergeven maar
niet vergeten, hadden we ook een Duitse delegatie uitgenodigd van de Aachener Reservisten Verband.
Voor een gedetailleerd verslag en foto’s wil ik verwijzen naar onze website
www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo Ook de Roermondse TV was aanwezig en
heeft een mooie reportage gemaakt die men kan zien via een link op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yVhN7UEw33w Al met al wederom een waardige herdenking die
ons naar de mei dagen zal brengen waarbij we stil zullen staan bij het einde van WO2 op 4 mei . Graag
wil ik vanaf deze zijde mijn bestuursleden bedanken voor hun inzet tijdens de voorbereidingen van de
herdenking op het Oude Kerkhof. Ook café zaal Aad Remunj alsmede onze fotograaf Pim Ermers en
Willems Uitvaartverzorging hartelijk dank voor jullie belangeloze bijdrages om deze dag wederom tot
een gedenkwaardige te laten worden.
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De 4de mei die vanouds begint met een Requiem concert in de Minderbroederskerk om 18.30 uur
waarna om 20.00 uur de dodenherdenking plaats zal vinden bij het Verzetsmonument in Roermond. We
hopen als bestuur velen van u te mogen verwelkomen bij zowel het Requiem concert alsook de
dodenherdenking.
Zoals in het vorige nieuwsbulletin al aangegeven, hadden we voor dit jaar nieuw in ons programma
opgenomen een bijeenkomst in het Generaal Spoorpaviljoen op 26 april om 19.00 uur, ter gelegenheid
van de verjaardag van onze Koning op 27 april. Wegens gebrek aan belangstelling gaat dit evenement
echter niet door.
Het project “een veteraan vertelt” heeft voor 28 april Brigade Generaal Rob Querido bereid
gevonden om zijn ervaringen met ons te delen over de grootse offensieve operatie van Nederlandse
militairen sinds de Korea oorlog. Hij gaat de toehoorders informeren over het verloop van de “slag bij
Chora” waarbij ca 300 doden vielen in 4 dagen tijd. Ik verwacht dat dit een zeer druk bezochte avond
zal worden.
Voor de maand mei staat Kol (bd) KLU Carel Banse op de rol. Als zoon van een Indië
veteraan/Korea veteraan en Nieuw Guinea veteraan zal hij het verhaal van zijn vader vertellen. Na de
vakantie in augustus mogen we Oud KLU vlieger en Engelandvaarder Leo Hendrikx (93) aankondigen.
Hij zal stil staan bij de belangrijkste routes die de Engelandvaarders gebruikten om hun doel te bereiken.
Tevens zullen een aantal spectaculaire ontsnappingen vanuit bezet gebied aan de orde komen. Het
beloven een paar zeer interessante avonden te worden en ik hoop dat we nog een aantal Oud WO 2,
Indië-, Korea- en Nieuw Guinea veteranen welkom mogen heten die avonden. Als u geen vervoer hebt
en u wilt wel een van deze avonden bijwonen laat dat dan even aan mij weten.
Het uitstapje naar het Europarlement op 8 mei is zo goed als vol geboekt bij het ter perse gaan van
deze editie. Na afloop wordt aan de deelnemers nog een Indische tafel aangeboden in het Generaal
Spoorpaviljoen.
De jaarlijkse Dag der Banieren staat gepland voor 12 mei. De sluitingstermijn voor aanmelding was
op 22 april.
Zoals elk jaar, ook dit jaar wederom vele evenementen die we als Afdeling organiseren of proberen
bij te wonen, aan u om er bij te zijn en invulling te geven aan de idealen van de Bond van
Wapenbroeders.
In ons eerste bulletin memoreerde ik al, we streven naar een toekomst met minimaal 200 leden.
We zijn er nog lang niet…. Afgelopen periode hebben weer twee nieuwe leden mogen begroeten.
Maar we hebben ook een aantal leden afgevoerd van de lijst aangezien zij nagelaten hebben hun
contributie gedurende de afgelopen 3 jaar te voldoen na diverse mislukte verzoeken om dat alsnog te
realiseren.
Onze zieke leden en zij die minder goed ter been zijn, zullen bezocht worden op gezette tijden door
Hub Aendekerk of mij. Hub heeft zijn bestuursfunctie neergelegd; we zijn derhalve nog steeds dringend
op zoek naar een dienstverlener binnen het bestuur…..
Ons eerst volgende nieuwsbulletin zal eind augustus verschijnen. Denk aan tijdige opgave voor de
diverse evenementen in mei, juni en juli zoals vermeld in het programma van Emile.
Ik hoop u op verschillende evenementen te mogen ontmoeten die wij als Afdeling voor u
organiseren.
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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MEDEDELINGEN SECRETARIS
Lia Schroeders
Telefoon: 06 - 52062326
E-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com
Secretaris

Beste lezers,
Als u dit leest zijn de dagen weer behoorlijk gelengd en zitten we volop in de flow van allerlei
activiteiten die georganiseerd worden. Zo zijn de aanmeldingen voor onze excursiereis op 8 mei a.s.
naar het Europees Parlement reeds de deur uit. Even wachten op groen sein vanuit Brussel of iedereen
die zich opgegeven heeft wel door het detectiepoortje mag!
Ook de aanmeldingen voor de Dag der Banieren die op 12 mei in de lt. Gen. Bestkazerne te Vredepeel
wordt gehouden, zijn verzonden.
Verder liggen er verschillende herdenkingen en evenementen in het verschiet. Schroom niet om u aan te
melden. Ik wil hier vooral ook de donateurs oproepen om zich aan te melden voor één of meerdere
activiteiten. Best interessant om mee te maken zo’n herdenking. Voor de data en de aanmeldprocedures
verwijs ik graag naar het programma in dit Bulletin van onze PR man Emile van den Elshout.
Heeft u vragen omtrent een activiteit, stel ze gerust; het bestuur m.n. de voorzitter en secretaris staan u
graag te woord.
Na de Algemene Ledenvergadering van 14 februari jl. heeft het bestuur op 31 maart een
bestuursvergadering gehouden. Hier hebben we teruggekeken op de ALV, die heel goed verlopen is,
echter met slechts 30 bezoekers, maar verder hebben we vooral vooruit geblikt op de activiteiten die op
korte termijn gestalte moeten krijgen zoals de Herdenking op het Oude Kerkhof. Een prachtige
gebeurtenis. De voorzitter heeft in zijn voorwoord al verwezen naar de link op You Tube, zodat u nog
eens kunt nagenieten van de prachtige beelden. En verder hebben we het gehad over de Koningsborrel
die op 26 april zou plaatsvinden, echter zoals de vlag er nu bijhangt, toch afgeblazen wordt wegens
gebrek aan belangstelling. De ingeslagen Oranjebitter moeten we als bestuur op de volgende
bestuursvergadering maar als bitter zoete pleister op de wonde verorberen.
Ook een punt van aandacht in het bestuur is de ledenadministratie. Er blijken nog steeds verschillende
leden te zijn die hun contributie niet hebben betaald en dit soms al drie jaar. De mensen die ondanks
herinneringen drie jaar niet meer betaald hebben zijn afgevoerd van de ledenlijst. Graag wil ik u mede
namens onze penningmeester verzoeken de contributie tijdig te betalen indien u niet gekozen heeft voor
automatische overboeking. Maar u helpt het bestuur en vooral de penningmeester enorm als u een
machtiging afgeeft, zodat de contributie automatisch afgeschreven kan worden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met onze penningmeester Thei Willen.
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:
1. Vanwege problemen met de Rabobank Roermond, en onvrede bij uw penningmeester over de gang
van zaken met betrekking tot het oplossen van deze problemen heeft uw bestuur besloten de
banden met de Rabobank te verbreken.
In samenwerking met het Bondsbestuur zal een oplossing gezocht worden in de vorm van een
zakelijke rekening bij een andere bank. In een volgende nieuwsbrief verneemt u meer hierover.
2. In de vorige nieuwsbrief heb ik u op de hoogte gesteld over het feit dat de activiteiten beugelen en
schieten door te weinig deelname inmiddels niet meer kostendekkend zijn. Het blijft dus zaak
meer leden enthousiast te maken voor het schieten bij SVDL, en het beugelen bij de Geelenhoof.
Dus probeer uw medeleden te motiveren om eens te komen kijken tijdens een schietavond of een
beugelmiddag, en kijk eens of het schieten of beugelen bevalt. Wie weet ontdekt u zo een
spannende nieuwe hobby.
3. 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 zij ook van de ledenlijst verwijderd.
Alle toekomstige leden zullen we proberen over te halen hun contributie d.m.v. automatische
incasso te laten betalen.
4. Bijdrage secundaire leden: De bijdrage van alle secundaire leden voor het jaar 2017 bedraagt €
9,50. Die leden die hun contributie voor 2017 nog niet voldaan hebben verzoek ik om hun bijdrage
z.s.m. per bank op NL08 RABO 0174 1248 05 te voldoen. Steun uw penningmeester, en voorkom
dat we aanmaningen moeten gaan versturen.
5. Bijdrage Donateur-leden: Ook voor de donateur-leden geldt dat ze het afgesproken bedrag
kunnen overmaken. Weet u niet precies hoeveel aan bijdrage u moet betalen? Bel of mail uw
penningmeester tel: 0049 2436 2327, of email: thei.willen@gmail.com

SCHIETEN :
Voor het kalenderjaar 2017 is de bijdrage voor het schieten als volgt veranderd:
Per schietavond zijn de kosten voor onze leden € 3,50.
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.
Voor het kalenderjaar 2017 kunt u de volgende datums alvast noteren in uw agenda:
1 mei
14 augustus
11 september 9 oktober
13 november
4
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Let op! Enkele datums zijn niet de tweede maandag van de maand!!
In juni – juli – en december wordt niet geschoten.
BIJDRAGE ACTIVITEITEN:
Denk aan het tijdig overmaken van de eigen bijdrage voor de door uw 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 Afd. Roermond.

Met wapenbroederlijke groet,
Thei Willen
Penningmeester BvW Afd. Roermond en Venlo
**********

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

Programma van activiteiten en evenementen
28-04 : 19.00

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond met Brigadegeneraal Rob Querido als spreker die ons
terugbrengt naar 2007 en zal vertellen over de slag om Chora, de grootse militaire operatie
sinds de Korea oorlog. Opgave via e-mail: 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. per
bank of ter plaatse te voldoen.
04-05 : 18.30 Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroeders kerk 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 Minderbroeders kerk. Banier mee. Er wordt
een bloemstuk gelegd bij het Herdenkingsmonument door onze Afdeling. Opgave bij Math
5
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Weijers vóór 2 mei via mobiel nr. 06 - 37194396 of e-mail: mathweijers@hotmail.com
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
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 termijn is gesloten.
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) vóór 22 april. De
bijdrage bedraagt € 7,- p.p. Dit bedrag moet eveneens vóór 22 april overgemaakt zijn op
bankrekening NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond
o.v.v. deelname Dag der Banieren. Vertrek 08.15 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 € 3,50 ter plaatse te
voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 06 - 11120170.
21-05 : 15.00 Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door Willems
Uitvaartverzorging. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Optreden van Anke Apitz op
piano. 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.
26-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Spreker Kol b.d. KLU Carel Banse (zoon van Oud Indië
veteraan, Korea veteraan en Nieuw Guinea veteraan Carel Anton Banse. Opgave via e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel nr. 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 diende voor 28 maart (dat is
heel vroeg) bij ons secretariaat te zijn: 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 (mobiel nr.
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
6
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18-06 : 15.00

24-06: 10.00

Juli
08-07 : 17.00

16-07 : 15.00
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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.
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 op en rond het Munsterplein.
Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door Willems
Uitvaartverzorging. Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Geert Moonen op
piano/orgel. 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.
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
vóór 14 april. Deelname in het defilé of op tribune of opstapkaart historisch voertuig.
Banier mee.
Jaarlijkse BBQ in de Blokhut van Jong Nederland Swalmen met live muziek. Adres, de
Klein Hei 2, 6071 CM Swalmen. Met (live) muziek en kampvuur. Ontvangst vanaf 17.00
uur. Aanmelding vóór 1 juli door overmaking van € 12,50 p.p. op rekeningnummer: NL
08 RABO 0174124805 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond ovv Deelnemer
BBQ. Het bedrag van € 12,50 betreft all inclusive, dus zowel de drankjes als ook het eten.
Meldt u op tijd aan, inschrijven op de dag zelf kan helaas niet. Introducees toegestaan.
Tenue: Soepel…..
Muzikale Stilte. Een kort concert met stilte als uitgangspunt georganiseerd door Willems.
Aanvang 15.00 uur en duur ca 45 minuten. Het concert vindt dit jaar 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
PYURE met zang en gitaar. Toegang gratis.

26-07 en 27-07 12.00 uur Sjommelmèrt Roermond. 09.30 uur verzamelen. Met PR stand namens de
Afdeling onze afdeling promoten en trachten om nieuwe leden te werven. 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 (
emilevdelshout@msn.com of Rob Cillekens ( mobiel 06 - 11120170 ) vóórr 15 juli. Tenue
Verenigingstenue met batons. T-shirts voor de deelnemers/vrijwilligers van de Sjommelmèrt
worden beschikbaar gesteld bij aankomst.
Augustus
14-08 : 19.30

14-08
20-08 : 15.00

25-08 : 19.00

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.
Banierwacht naar Amstelveen
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.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
7
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31-08 : 14.00

September
02-09 : 14.00

03-09: 10.00

07-09 : 11.00
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Herdenkingspark) te Roermond met als spreker Oud KLU vlieger en veteraan Leo Hendrikx
(93 jaar).
Opgave via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel nr. 06 - 37194396.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten € 3,50 ter plaatse te
voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 06 - 11120170.

Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond. Opgave
vóór 30 juli 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 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 september. Tenue:
Verenigingstenue met groot model decoraties.
Vertrek 09.00 uur vanaf Hockeyveld Concordia. Laat even horen als u zelf geen vervoer
heeft.
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.
Programma
- 17.30 uur: Verzamelen voor de Wapenbroeders in tenue op de Wijngaard (voor het oude
gemeentehuis van Thorn), waarna afmars naar de Beekstraat waar de eerste korte
kranslegging zal plaatvinden.
- 17.45 uur: Herdenking bij het Monument aan de Beekstraat, waar de eerste kranslegging
plaatsvindt. Daarna afmars naar de Kerkberg, waar de tweede kranslegging plaatsvindt.
legt de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Afdeling Venlo een bloemstuk (ik
neem aan dat je deze traditie wilt voortzetten). Na deze ceremonie marcheren wij naar het
Monument voor de gevallen burgers van Thorn aan de Wijngaard, waar de laatste
kranslegging plaatsvindt.
- !9.30 uur: Aangeklede borrel met wat hapjes. Aan degenen die hieraan willen deelnemen
wordt een bijdrage van €.7,50 p/p gevraagd. De Stichting Herdenking Bevrijding Thorn
SHBT) is helaas genoodzaakt om deze bijdrage te vragen i.v.m. de teruggedraaide
subsidies voor deze jaarlijkse herdenking.

11-09 : 19.30
16-09
?-09 : 13.30
17-09: 11.00

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 Hockeyveld Concordia. Deelnemers
worden hierover geïnformeerd. Banier mee. vanaf
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij Thei
Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com
2e Internationale Veteranendag te Brunssum.
Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg 35,
3620 Lanaken (B) Banier mee.
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
8

Nieuwsbulletin nr.2

17-09 : 17.45
17-09 :15.00

22-09 : 10.00

24-09 : 13.00
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06-37194396 vóór 10 sept. Vertrek in principe vanaf Hockeyveld Concordia te Roermond
om 09.30 uur. Vervoer wordt gecoördineerd.
57e Fakkelestafette en herdenking St. Rumolduskapel te Weert.
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.
Herdenking bevrijding Weert bij Suffolkmonument bij stadsbrug Weert. Tenue
Verenigingstenue/DT met groot model decoraties. Vertrek vanaf Hockeyveld om 09.00 uur.
Opgave voor 15 september via 06 37194396 (Math Weijers).
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.
Programma:
-13.00 uur: Verzamelen bij het Hoofdmonument.
- 13.30 uur: Aanvang herdenking, waarna o.m. de Wapenbroeders van harte welkom zijn
voor een kopje koffie + vlaai. Wij doen ons best om evenals vorig jaar een historisch militair
vliegtuig beschikbaar te krijgen voor het overvliegen van het herdenkingsterrein na de
herdenking, voordat wij naar het Restaurant “De Hof van Herstal” gaan voor de koffie met
vlaai.

28-09 : 14.00
29-09 : 19.00

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.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten € 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 als spreker Aooi EGR van den Elshout, eFP Lithouwen.
Opgave via e-mail: veteranentreffen1roermond@gmail.com of mobiel 06 - 37194396.

Bij het ter perse gaan van dit bulletin waren er helaas nog steeds een aantal data niet bekend (in rood)
Neem even contact op met een van de bestuursleden als er twijfels zijn over data en/of tijdstippen of
indien u een definitieve datum ontvangen heeft voor een evenement.

*********
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Thei Verstappen
Algemeen lid
e-mail: info@geelenhoof.nl
tel: 0495-651858

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 februari jl. ben ik in het bestuur van onze
afdeling gekozen. Graag wil ik mij in deze uitgave van ons infobulletin even voorstellen zodat u
wat achtergrond krijgt bij mij.
Geboren in 1949 te Grathem en momenteel al jaren woonachtig in Kelpen-Oler. Ik ben gehuwd
met Jose , we hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.
Na mijn LTS opleiding waarbij ik als constructie bankwerker de school verliet, heb ik mijn CO2 Mig autogeen lasser Gezellen diploma behaald.
In juni 1969 kreeg ik de oproep voor militaire dienstplicht bij de Artillerie. De opkomst was op
de Cort Heyligers Kazerne te Bergen op Zoom, vervolgens heb ik op de Kromhout Utrecht (ik ben
dus TD-er) gezeten alsmede de Dumoulin kazerne te Soesterberg. Als laatste ben ik geplaatst
geweest op Luitenant Kolonel Tonnet Kazerne in ’t Harde tot januari 1971. Na mijn dienstplicht
ben ik als burger als chauffeur mijn geld gaan verdienen. In 1978 ben ik als zelfstandige begonnen
door overname van een Loon- en Grondverzet bedrijf.
In de afgelopen 40 jaren heb ik diverse bestuursfuncties in de Loonwerkvakbond o.a. als
Voorzitter en DB lid en Regio Voorzitter bekleed.
In 1992 zijn we onze Agrarische onderneming gestopt en zijn we gestart met de opzet van een
Camping bedrijf. Momenteel een gerenommeerde camping, Camping Geelenhoof VOF, wat een
familie bedrijf is samen met onze dochter.
Sinds 3 jaar lid van de Wapenbroeders Roermond en 2 jaar actief als banierwacht voor Afdeling.
Iets wat ik met veel plezier doe. Als bestuurslid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
goed functioneren van onze Afdeling. Ik zal mijn steentje bijdragen en hoop u van tijd tot tijd tegen
te komen tijdens onze herdenkingen en evenementen. Ik vind het een hele leuke hobby en hoop dat
ik er nog lang van kan genieten.
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