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Beste leden, 

 

De uitgave van het volgend Nieuwsbulletin is in september gepland. Er zijn echter enkele 

data en details geactualiseerd, reden waarom wij u tussentijds een update van het 

programma 2019 doen toekomen. 

In augustus gaan we weer van start met o.a. schieten, beugelen en natuurlijk ons 

zomerfeest. Dit jaar gaan we een boottocht maken op 24 augustus. Er hebben zich op dit 

moment al meer dan 40 leden aangemeld. Dus als u wilt inschepen op 24 augustus: snel 

aanmelden. Kijk voor de details naar het hieronder volgend programma. 

 

Fijne zomer en tot ziens, 

 

Lia Schroeders, 

Secretaris 

 

Update programma vanaf augustus 2019.  

Augustus 2019 

12-08 : 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. 

14-08 : 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 

14-08  Indië Herdenking Amstelveen 

17-08 : 8:30 Jaarlijkse herdenking op de Amerikaanse begraafplaats Henri–Chapelle (BE) nabij 

Aubel in de Voerstreek even ten zuiden van Noorbeek (georganiseerd door de 

afdeling Ospel).  8:30 uur vertrek bus uit Nederweert-Eind. 10:15 uur aankomst Henri 

Chapelle met herdenking en bloemlegging. Om 12 uur is er een lunch in Aubel en om 

14:15 uur wordt de Oude Pastorie te Beek bezocht. 17:30 uur terug in Nederweert 

waar ter afsluiting een maaltijd wordt aangeboden bij Restaurant Bi-j Le-nie Minten. 

Eigen bijdrage is € 45,- p.p. Als u nog mee wilt dan spoedig contact opnemen met Mia 

Gubbels miagubbels12@gmail.com  of telefonisch 06  50601803 (misschien is er nog 

een plekje vrij). 

24-08 : 14:30 Zomerfeest op de boot. Vertrekpunt is Schoolstraat 60a, 6049 BN Herten. Er zijn 

voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Inschepen vanaf 14:30 uur (om exact 15:00 
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uur vertrekt de boot, dus tijdig aanwezig zijn). Tijdens de tocht op Maas en 

Maasplassen wordt er een heerlijk buffet aangeboden. Uitschepen om 20:00 uur. U 

kunt zich opgeven door een bijdrage van € 15,- pp over te maken op banknummer  

NL 86 INGB 0007 7250 07 o.v.v. boottocht 2019 en uw naam. Vol = Vol. Einde 

inschrijftermijn is 11 augustus 2019. 

 

30-08 : 19:00 “Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond met Adj. 

Willem Bax.  Aanmelden bij bvw.afd.roermond@gmail.com  of tel. 06-52062326. 

September 2019 

07-09 Indië Herdenking NIM, Hattem Roermond. Opgave voor 30 juli via ons secretariaat 

bvw.afd.roermond@gmail.com of tel. 06-52062326.  Banier mee. Tenue Verenigings 

tenue/DT met groot model decoraties. 

09-09 : 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. 

18-09 : 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  

19-09 : 18:40 Herdenking Thorn .  

Het programma in het kort: 

17:00 - 17:30 uur ontvangst met koffie en vlaai. Plaats wordt nog bekend gemaakt. 

17:40 uur aantreden op de Wijngaard voor het Cultuurhuis in Bondstenue c.q. DT 

met model opgemaakte onderscheidingen (banier mee; banierdrager met witte 

handschoenen), daarna verplaatsing in detachementsverband naar Beekstraat. 

18:00 uur plechtigheid bij monument aan Beekstraat;  

18:30 uur plechtigheid bij monument Kerkberg;  

19:00 uur plechtigheid bij monument Wijngaard; 

19:30 uur aangeklede borrel in Cultuurhuis aan de Wijngaard voor diegenen die zich 

hebben opgegeven en hebben betaald. 

Aanmelden vóór 25 augustus 2019 bij het 

secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch  06 - 52062326. 

Graag vermelden of u aan de herdenking  en/of borrel deel neemt. Diegene die aan 

de borrel wenst deel te nemen graag vóór 26 augustus een eigen bijdrage van € 7,50 

p.p. overmaken op rekening nummer NL09 INGB 0005 3111 90 t.n.v. E. Jacobsz, 

Roermond o.v.v. Borrel 19 september 2019. 

Banier mee. Tenue Verenigings tenue/DT met groot model decoraties.  

21-09  Viering 75 jaar Bevrijding Ospel. Nog geen details bekend 

22-09 : 16:00 Herdenking bevrijding Weert a.d. stadsbrug bij het Suffolkmonument 

27-09 : 19:00 “Een Veteraan Vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen te Hattem Roermond 

Aanmelden bij bvw.afd.roermond@gmail.com  of tel. 06-52062326. 
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28-09 Herdenking Lilbosch. Aansluitend aan de herdenking wordt de crash site bezocht, 

waar de opgravingen van de Short Stirling dan al begonnen zijn. Ook is er weer een 

overfly van 2 historische vliegtuigen. Nadere details worden nog bekend gemaakt. U 

kunt zich nu reeds per mail aanmelden voor deze herdenking: 

bvw.afd.roermond@gmail.com of tel. 06-52062326.  Banier mee. Tenue Verenigings 

tenue/DT met groot model decoraties. 

Oktober 2019 

14-10 : 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. 

16-10 : 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  

18-10 : 19.00 Een Veteraan Vertelt (een week eerdere dan de laatste vrijdag van de maand wegens 

de organisatie van de Fakkeloptocht op 25 oktober) 

26-10  Herdenking bevrijding Tilburg 75 jaar. Details nog niet bekend.  

 

 

November 2019 

11-11 : 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. 

14-11 : 14:00 Herdenking Monument van Verdraagzaamheid Haelen 

16-11 : 15:00 Dodenherdenking Britse begraafplaats Nederweert 

17-11  Herdenking Duitse Begraafplaats te Ysselsteyn 

20-11 : 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  

29-11 : 19.00 Een Veteraan Vertelt 

December 2019 

15-12  Kerst-in bij Café Zaal de Ster te Maasniel 

Januari 2020 

05-01  Receptie Bond van Wapenbroeders bij Café Zaal de Ster te Maasniel 
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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 de secretaris Lia Schroeders  

bvw.afd.roermond@gmail.com of tel. 06-52062326.  Wilt u deelnemen aan een evenement en 

beschikt u zelf niet over vervoer bel dan even met een van de bestuursleden.  

Een belangrijke opmerking die betrekking heeft op alle evenementen: er worden vaak opnames/foto’s gemaakt 

voor de website. Deelnemers aan de evenementen gaan akkoord met het maken én gebruiken van 

fotomateriaal voor de website. 
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