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Emile van den Elshout,Bc
Ad Interim Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo
Dit is al weer het 4 infobulletin van dit jaar we naderen het einde met de kerst-in in het
vooruitzicht wederom met lekker eten en veel prijzen om het jaar af te sluiten.
Over de diverse evenementen waar we aan hebben deelgenomen wordt u verder in het
infobulletin verwezen.
Gaarne toch aandacht voor het schieten en beugelen welke door ons zelf worden
georganiseerd wij willen graag dat er meer leden zich moeite willen nemen om naar deze
evenementen te komen. Het zou zonde zijn als we bij weinig deelname het evenement moeten
schrappen uit onze agenda.

Ik wens u veel lees plezier en tot gauw bij een van onze activiteiten. Tevens fijne feestdagen
en een goed uiteinde.

Emile van den Elshout,Bc
Ad Interim Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.
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1

Nieuwsbulletin nr. 4

november 2018

MEDEDELINGEN SECRETARIS
Lia Schroeders
Telefoon: 06 - 52062326
Email: bvw.afd.roermond@gmail.com
Website: www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo

Beste lezers,
Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. De herdenkingen zijn inmiddels
achter de rug. Eind september was de herdenking te Lilbosch, waar de Wapenbroeders
acte de présence gaven. Een heel sfeervol gebeuren, waar voor het eerst ook 2 jongeren
van het nabijgelegen asielzoekerscentrum spraken over wat vrijheid voor hen betekent.
Na afloop was er weer een fly-over van 2 historische vliegtuigen.
Midden oktober hebben verschillende leden van onze vereniging deelgenomen aan de
internationale herdenking in Linnich (D). Deze staat in het teken van verbroedering. Heel
bijzonder om te horen hoe deze herdenking is ontstaan: een Duitse soldaat die in Linnich
gevochten heeft, ging na het einde van de oorlog op zoek naar zijn voormalige
tegenstanders in deze strijd om hun ervaringen op het strijdtoneel te horen. Zo ontstonden
er vriendschappen, vriendschappen die elk jaar in Linnich bij het Hubertuskreuz werden
hernieuwd. “The way to a friend is never too far” antwoordde een van de Amerikaanse
oud-strijders op een vraag waarom hij zich jarenlang de moeite getroostte om de halve
wereld over te vliegen voor dit weerzien. Het is een heel bijzondere uitspraak, die ons
zeker in deze tijd – met de Kerst in het verschiet en onrust op alle fronten op het
wereldtoneel – aan het denken zet.
In november hadden we een zeer druk programma voor de boeg voor wat betreft
herdenkingen. Allereerst Swartbroek, daarna Nederweert. De herdenking in Nederweert
stond dit jaar in het teken van Henry Eric Harden (Royal Army Medical Corps) die in
1945 te Maasbracht sneuvelde tijdens Operation Blackcock, terwijl hij gewonde
kameraden probeerde te redden. Postuum kreeg hij hiervoor het Victoria Cross
toegekend. Op poppy day waren we vertegenwoordigd bij de herdenking op de
Commonwealth Cemetery in Rheinberg (D) ter gelegenheid van het feit dat 100 jaar
geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. En tenslotte waren we aanwezig bij de
Volkstrauertag in Ysselsteyn en Würselen en de internationale herdenking in Haelen.
Voor de boeg hebben we nog onze Kerstviering/reünie op zondag 16 december waarvoor
ook de collega Wapenbroeders van de afdelingen Weert, Ospel en Cranendonck
uitgenodigd zijn. We hebben al verschillende aanmeldingen ontvangen en het belooft een
prachtig feest te worden met een heerlijk buffet en een leuke tombola.
Aan het einde van het jaar is er nog de Voettocht naar het monument bij de Luzenkamp.
Het nieuwe jaar starten we met een Nieuwjaarsreceptie op 6 januari bij café zaal De Ster,
waar we het glas heffen op het nieuwe jaar.
Nadere details staan in het voorlopig jaarprogramma 2019 verderop in dit bulletin.
Graag wil ik u allen fijne feestdagen toewensen en veel geluk en gezondheid voor 2019.
Lia Schroeders, secretaris
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 2436 2327
Email: thei.willen@onlinehome.de

FINANCIEEL:
Graag wil ik nogmaals iedereen eraan herinneren dat de Afdeling Roermond en Venlo m.i.v. 1
januari 2018 een nieuwe bankrekening heeft bij de ING-Bank.
De gegevens van onze nieuwe bankrekening zijn als volgt:
Bank: ING
Betaalrekeningnummer (IBAN): NL86 INGB 0007 7250 07
Tenaamstelling: Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo.
De BIC-Code van de ING-bank voor betalingen vanuit het buitenland is: INGBNL2A
BELANGRIJK: Omdat onze “oude” bankrekening bij de Rabobank inmiddels is opgeheven,
kunt u die met onmiddellijke ingang dus niet meer te gebruiken.
SCHIETEN BIJ SVDL-Swalmen:
Zoals bij alle leden bekend begeleid ik het maandelijkse schieten bij SVDL te Swalmen. Het
is bijzonder jammer te moeten constateren dat de belangstelling voor het schieten behoorlijk
aan het teruglopen is. Zo hadden we b.v. tijdens de schietavond op 10 september jl. slechts 4
schutters. Dit is financieel niet meer vol te houden, dus blijft het zaak meer leden enthousiast
te maken voor deze gezellige schietavonden. Als u deze hobby nog niet ontdekt heeft, kom
eens vrijblijvend langs tijdens een schietavond, neem eens een geweer ter hand, en wie weet:
Misschien ontdekt u op deze manier een leuke en gezellige hobby. Ook kunt u uw medeleden
proberen te motiveren om eens te komen kijken tijdens een van onze schietavonden.
Natuurlijk zijn ook de partners van de schutters altijd welkom om bijvoorbeeld een kaartje te
leggen. Het blijft natuurlijk ook altijd mogelijk om niet-leden te introduceren.…
Het bestuur heeft tijdens de laatste Bestuursvergadering nu besloten om het schieten ook in
het nieuwe jaar voort te zetten, in elk geval voor de duur van een half jaar.
De volgende datums kunnen daarom genoteerd worden:
11 februari 2019
11 maart 2019
15 april 2019 (Let op, 3e maandag v.d. maand)
13 mei 2019
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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 ING is: NL86 INGB 0007 7250 07.
t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo.
Met wapenbroederlijke groet,
Thei Willen
Penningmeester BvW Afd. Roermond en Venlo

**************************************
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MEDEDELINGEN DIENSTVERLENER
Mathieu Beeren
Telefoon: 06 48211138 of 0475-328487
Email: Mathieubeeren@ziggo.nl

Beste mensen,
“Iedereen heeft recht op aandacht”
Afgelopen maanden nam ik met diverse mensen telefonisch contact op om te informeren hoe
het met hen gaat.
Ook bezocht ik mensen die plotseling in het ziekenhuis behandeld werden.
Voor de toekomst wil ik op het huisadres de zieken bezoeken na een ziekenhuis opname.
Het bestuur ziet graag dat u mij bij uw ziekzijn, telefonisch op de hoogte stelt, zodat ik met u
of met uw partner/familielid een afspraak kan regelen voor een bezoek.
Geïnteresseerd zijn en in contact blijven met zieke leden vindt het bestuur een zeer belangrijk
gegeven.
Vriendelijke groeten,
Mathieu Beeren,
Dienstverlener

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

Nieuws van het Beugelfront Afd. Roermond en Venlo
Afsluiting beugelmiddagen 2018 van Afdeling Roermond en Venlo.
Woensdagmiddag 21 november hebben wij met een hapje en een drankje
op feestelijke wijze onze Interne Beugelcompetitie afgesloten met de uitreiking van de
Geelenhoof Wisselbeker door mevrouw José Verstappen van Camping de Geelenhoof in
Kelpen-Oler.
De wisselbeker en gouden medaille ging naar Gerard Verstraete 414.
De 2e plaats met zilver naar Jan van Dijck 398 en Lau van Melick ging in een nek aan nek
race met de bronzen medaille 396 aan de haal.
Allen van harte gefeliciteerd.
20 februari 2019 vervolgen wij onze maandelijkse social- en beugelmiddagen
o.l.v. Hub Aendekerk. Ben je geïnteresseerd in beugelen en gezelligheid, meld je dan aan bij
hub.aendekerk@gmail.com
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Wordt Short Stirling W7630 MG-M nu eindelijk geborgen?

Zoals in het krantenbericht te lezen valt, wordt de berging van de bommenwerper, die al sinds 10-91942 op het grondgebied van abdij Lilbosch in Echt-Susteren ligt, opnieuw besproken binnen de
kloostergemeenschap. De gemeenteraad en het college van B&W willen unaniem dat het vliegtuig
wordt geborgen. Toestemming van de grondeigenaar is de laatste stap in het besluitvormingsproces:
laten we dus, samen met de nabestaanden van de bemanning, duimen voor een goede afloop.
Marleen Jennissen, voorzitter Stichting Berging Stirling W7630 MG-M
www.stichtingbergingstirlingw7630.nl
https://www.facebook.com/Project-Short-Stirling-MkI-W7630-MG-M-499598376840917

Publicatie uit de Limburger: ‘Berg de gecrashte Stirling als eerste’(zie bijlage
krantenartikel)
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Programma vanaf december 2018
December
16-12 : 14.00

30-12: 11.00

Kerst-in bij Café Zaal De Ster te Roermond Maasniel. Met muziek en tombola. Eigen
bijdrage diner/buffet Euro 12,50. Tenue: burger. Opgave vóór 8 december d.m.v.
overmaking bijdrage p.p. € 12,50 op rekeningnummer:
NL86 INGB 0007 7250 07 t.n.v. Bond van Wapenbroeders afd. Roermond o.v.v.
Deelname Kerst- in. Tenue: passend burger.
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. Details volgen nog.

Januari 2019
06-01 : 14.00

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo. Locatie Café-zaal de Ster.
Raadhuisstraat 13, Roermond. Banier en standaard mee. Tenue: Verenigings tenue/DT
met batons dan wel gepast burger. Introducees toegestaan.

21-01 : 14:00

Herdenking Maasbracht Eric Harden. Deze datum is nog onder voorbehoud.

25-01 : 19.00 Thema avond in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met John Vaessen
over het Oude Kerkhof aan de Kapel in ’t Zand te Roermond. Aanvang 19:00 uur.
Aanmelding bij bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch 06-52062326.
Februari 2019
11-02 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij
Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, email: thei.willen@gmail.com
Kosten € 3,50 pp. Via bank of ter plaatse te voldoen.

18-02 : 19.00

Jaarvergadering (ALV) aanvang 19:00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem,
Roermond.

20-02 : 14:00

Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler. De
kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan/afmelden de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk:
Tel: 0475-337830 of mobiel 06-36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com

27-02 : 19.00

“Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met Ton
van Mastrigt. Aanvang 19:00 uur. Aanmelding bij bvw.afd.roermond@gmail.com of
telefonisch 06-52062326.

Maart 2019
11-03 : 19.30
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20-03 : 14:00

Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler. De
kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan/afmelden de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk:
Tel: 0475-337830 of mobiel 06-36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com

29-03 : 19.00

“Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met Hans
Bus. Aanvang 19:00 uur. Aanmelding bij bvw.afd.roermond@gmail.com of
telefonisch 06-52062326.

April 2019
15-04 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Let op: dit is
de 3e maandag van de maand. Opgave bij Thei Willen, telefoon: 0049 24362327,
email: thei.willen@gmail.com
Kosten € 3.50 pp. Via bank of ter plaatse te voldoen.

17-04 : 14:00

Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler. De
kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan/afmelden de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk:
Tel: 0475-337830 of mobiel 06-36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com

26-04 : 19.00

“Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met
Liduina v.d. Broek. Aanvang 19:00 uur. Aanmelding bij
bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch 06-52062326.

28-04 : 14:00

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. Deze herdenking wordt samen gedaan met
Joint Force Command Brunssum, leerlingen van de Synergieschool en
vertegenwoordigers van het Stichtingsbestuur Oude Kerkhof.
Tenue: Verenigingstenue/DT met groot model decoraties.
Verzamelen 13.30 uur op het Oude Kerkhof. Opgave bij het secretariaat vóór 22 april
via bvw.afd.roermond@gmail. of tel. 06-52062326. Na afloop koffie met vlaai bij
Café-Zaal Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, Roermond (tegenover het Oude
Kerkhof). Introducees welkom.

Mei 2019
04-05 : 18.30

Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroeders kerk 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
opsturen naar BvW in Leusden. NS kaarten dienen zelf aangevraagd te worden via
Veteranen Instituut. Banier mee.

10-05 :

Dag der Banieren (Generaal Best Kazerne te Vredepeel)
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13-05 : 19.30

Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij
Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, email: thei.willen@gmail.com
Kosten € 3.50 pp. Via bank of ter plaatse te voldoen.

15-05 : 14:00

Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler. De
kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan/afmelden de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk:
Tel: 0475-337830 of mobiel 06-36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com

31-05 : 19.00

“Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met
Willem Bax. Aanvang 19:00 uur. Aanmelding bij bvw.afd.roermond@gmail.com of
telefonisch 06-52062326.

Bij het ter perse gaan van deze agenda, waren de data en/of nadere details van enkele evenementen
nog niet bekend. Indien u wel op de hoogte bent van een ontbrekende dan wel andere datum of nadere
details dan gaarne contact opnemen met Emile van den Elshout via 06-11802473 of
emilevdelshout@msn.com. Wilt u deelnemen aan een evenement en beschikt u zelf niet over vervoer
bel dan even met een van de bestuursleden. Dus schroom niet en bel een van de bestuursleden…..
Een algemene opmerking die betrekking heeft op alle evenementen: er worden vaak opnames gemaakt
voor de website.
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