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“Waar gaat het naartoe?”

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en
kennissen,
De vakantie is voor velen weer aangebroken en menigeen is weer lekker
erop uitgetrokken of doet dat nog, of blijft gewoon thuis. De maanden juli
en augustus zijn in ons jaarprogramma relatief rustige maanden als het
gaat om evenementen die we zelf organiseren. Maar gedurende deze
maanden blijkt de ellende in de wereld maar ook dichtbij toe te nemen.
Aanslagen in Frankrijk en Duitsland… Een mislukte coup in Turkije met alle
gevolgen van dien m.n. voor iedereen die een andere mening erop nahoudt
dan die van de zittende regering. De slechte controle op achtergronden van
de vele vluchtelingen die afgelopen jaar Europa binnengekomen zijn
beginnen hun tol te eisen. Andere tijden breken aan…. Terwijl er hectische
tijden aanbreken gaat het leven in Nederland eigenlijk nog steeds zijn
gangetje. Om u op de hoogte te brengen/houden van wat er binnen de
Afdeling gebeurd is, zal ik de afgelopen periode in vogelvlucht de revue
laten passeren.
Op 21 mei hebben we met een aantal bestuursleden van onze Afdeling
afscheid genomen van Henk Molenkamp, de voorzitter van de Bond van
Wapenbroeders die ons in mei ontvallen is na een langdurig ziekbed. Op
diezelfde dag zijn we ook met vijf personen naar Geilenkirchen gegaan om
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aldaar met groot kaliber wapens te schieten. Een zeer geslaagde dag en we
hopen ook volgend jaar weer aanwezig te kunnen zijn.
De as van Pieter Muermans is onderwijl uitgestrooid op een strooiveld bij
het Nationaal Indië Monument met familie en twee bestuursleden.
De jaarlijkse herdenking van de gevallen Engelse en Canadese
vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsmensen en militairen
die begraven zijn op het Oude Kerkhof vond dit jaar plaats op 27 mei. Een
vrijdag…. Alhoewel de Engelse en Canadese collega’s van Joint Force
Command Brunssum vol lof waren over de wijze waarop onze Afdeling deze
herdenking gestalte gaf, viel het mij op dat er heel weinig Wapenbroeders
aanwezig waren. Dat was wellicht vanwege het feit dat de herdenking op
een vrijdag gehouden werd en dat er op diezelfde avond ook “ een veteraan
vertelt ” gepland was.
Zo’n 80-100 aanwezigen hebben we kunnen
verwelkomen. Dit jaar zijn we na afloop naar Café-Zaal Oad Remunj gegaan
voor de koffie met vlaai. Dit werd door alle aanwezigen bijzonder
gewaardeerd aangezien het een verplaatsing van diverse km binnen
Roermond scheelde. Zoals al gememoreerd, was de opkomst van onze eigen
Wapenbroeders minimaal. We denken dat de reden hiervan was dat de
herdenking op een vrijdag plaats vond. We hebben dan ook besloten om
volgend jaar weer terug te gaan naar de zondag, begin april 2017. Graag
wil ik diegenen die wel acte de présence gaven bedanken. M.n. het Rode
Kruis van Roermond dat dit jaar (helaas) in actie moest komen om de broer
van Mathieu Beeren te verzorgen na een val. Tevens Hub Aendekerk, Annie
Ramakers-Dahmen en Jan Geraedts en de onderwijzers alsmede de
kinderen van de Synergie school maar ook alle andere vrijwilligers van onze
eigen Afdeling inclusief onze hof-fotograaf Pim Ermers.
Viktor Cillekens heeft op dezelfde vrijdag 27 mei in het Generaal
Spoorpaviljoen een grote menigte laten genieten en ook een beetje laten
huiveren van zijn ervaringen en militaire inzet met de Troepenmacht in
Suriname (TRIS). In woord en beeld heeft hij ons geïnformeerd over zijn
diensttijd die zich voor een groot deel afspeelde in Suriname en de gevolgen
die dit met zich mee heeft gebracht voor hem. Tot verdriet van vele TRISers is hun uitzending met de TRIS naar Suriname nog steeds niet erkend als
uitzending….
Op 4 juni hebben we met een kleine delegatie van onze Afdeling
deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking voor de drie gesneuvelde
Limburgse Jagers van Maria Hoop die destijds hebben deelgenomen aan de
politionele acties in voormalig Nederlands Indië. We hebben aldaar ook een
bloemstukje gelegd.
De Limburgse Veteranendag op 18 juni j.l. was weer gezellig en geslaagd.
Diverse niet veteranen, leden van onze Afdeling hebben hun diensten
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aangeboden om diverse logistieke inspanningen te verrichten t.b.v. de
veteranen. Ook hadden we een PR stand bemand en die dag een nieuw lid
kunnen werven. Dank daarvoor.
Diverse Wapenbroeders inclusief onze banierdrager zijn ook dit jaar weer
naar Den Haag gegaan voor het bijwonen van de Nederlandse Veteranendag
op het Malieveld. Een ieder kwam terug met een goed gevoel en mooie
herinneringen aan die dag. Volgend jaar vertrekken we wel een uurtje later
vanaf station Roermond….
Onze geplande reünie voor alle Limburgse Afdelingen van de Bond van
Wapenbroeders van 9 juli in het Generaal Spoor paviljoen hebben we
vanwege onvoldoende belangstelling moeten cancelen. Die dag werd een
informatief programma aangeboden met lezingen van John Vaessen in de
ochtend over de Krijgsgeschiedenis van het Oude Kerkhof en in de middag
een lezing door Hub Aendekerk over het NIM en het monument voor Vredes
Operaties. Lunch en blauwe hap waren onderdeel van het reünie gebeuren.
Helaas hebben we dit evenement niet kunnen laten doorgaan, wellicht dat
het tijdstip voor velen ongelegen was, dat zou een reden kunnen zijn van de
minimale opgave van deelnemers.
De jaarlijkse Sjommelmèrt op 27 en 28 juli is net achter de rug met
afwisselend mooi en minder mooi weer. Met een klein clubje getrouwen
hebben we ook dit jaar weer geprobeerd onze Afdeling te promoten. We
hebben verschillende leden gesproken waarbij diverse leden o.a. herinnerd
werden aan de BBQ van 20 aug in Swalmen en waarbij een aantal spontaan
hun aanmelding gedaan hebben voor dit evenement.
We kunnen
terugkijken op een geslaagde Sjommelmèrt, wij hebben ons vermaakt en
bovendien drie nieuwe leden kunnen werven. Dank aan Emile, zijn lieve
dochter en diens partner, Rob, Lia, Corrij, Peter en Jan en Thei die vele
uurtjes paraat stonden en onze Afdeling gepromoot hebben.
Eric Jacobsz die uitgezonden is naar Mali heeft onlangs een verslag
geschreven over zijn eerste bevindingen dat u kunt lezen in de bijdrage van
Hub Aendekerk.
Nieuw in dit infobulletin is dat wij een felicitatiegroet brengen aan hen die
de leeftijd van 70 jaar behaald of overschreden hebben. Van harte
gefeliciteerd.
De opgave voor onze jaarlijkse BBQ met (live) muziek en kampvuur in
Swalmen sluit op 12 augustus. Geef u tijdig met evt. familieleden en
kennissen op via onze penningmeester. Voor het schamele bedrag van
12.50 euro voor de BBQ inclusief alle drankjes hopen we een groot aantal
deelnemers (met familie/gezin) te mogen begroeten op die gezellige
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middag/avond. Neem contact op met een bestuurslid als u problemen hebt
met vervoer. Er is altijd een oplossing….
Voor alle gedetailleerde informatie over herdenkingen en evenementen (o.a.
het schieten en beugelen) die wij organiseren of waaraan wij kunnen
deelnemen verwijs ik graag naar de agenda, die Emile heeft gevoegd.
Indien u niet beschikt over vervoer naar een evenement moet dit geen
reden zijn er niet naar toe te gaan. Nogmaals, neem even contact met mij
of een van de andere bestuursleden op en we bekijken dan hoe we een en
ander kunnen realiseren. Vaak vertrekken we vanaf het Hockeyveld van
Concordia (Burgemeester Geuljanslaan 1c te Roermond).
Zoals in ons eerste bulletin gememoreerd, op naar de 200 leden hopelijk
voor het eind van het jaar. De afgelopen weken hebben we wederom vier
nieuwe leden kunnen werven. We zijn er nog lang niet….
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
nieuwe
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 vaak 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
e-mail adres: bvw.afd.roermond@gmail.com
tel: 06-52062326

In deze Nieuwsbrief zal ik in het kort terugblikken op een half jaar
secretariswerk.
Hoe het allemaal begon: nadat ik ongeveer een jaar
geleden een interessant gesprek met enkele bestuursleden had werd er
tussen neus en lippen gepolst of ik ervoor voelde om wat organisatorische
activiteiten voor de Wapenbroeders te verrichten. Met wat méér vrije tijd in
het verschiet had ik daar wel oren naar en dus tekende ik bij het kruisje en
werd gerekruteerd.
Rond de afgelopen jaarwisseling kwam binnen het bestuur de functie van
secretaris vacant en ik werd benaderd om te kandideren. Ik dacht: “Wow,
dat is iets meer dan wat organisatorische klusjes”. Ook al had ik redelijk wat
ervaring op bestuursniveau en secretariaatswerk bij andere organisaties en
verenigingen, deze organisatie was een tamelijk onbekende wereld voor
mij. Echter deze onbekende wereld intrigeerde mij en daarom ging ik de
uitdaging aan. Reeds tijdens de jaarvergadering werd de inzet van de
nieuwe secretaris een feit: nl. het notuleren van de vergadering vanaf het
tijdstip van verkiezing. Ook daarna ging alles in sneltreinvaart voort. Bij de
overdracht van het werk ben ik met raad en daad ter zijde gestaan door de
andere bestuursleden. Het was, en is een bijzonder fijne ervaring dat je
kunt terugvallen op oude rotten in het vak, waarvoor ik zeer erkentelijk
ben.
Het was even wennen aan de organisatie met zijn specifieke
aandachtsgebieden,
organisatiestructuren,
eigenheden
en
verwonderpunten. Ik worstel nog steeds met vreemde afkortingen, waar ik
soms geen touw aan vast kan knopen, hetgeen wel eens tot enige hilariteit
kan leiden: bijvoorbeeld het V-fonds, lees Vee fonds. Als boerendochter
vond ik het wel een erg vreemd idee dat de Wapenbroeders steun konden
verwachten uit het Vee fonds! Inmiddels weet ik beter.
En zo ook de leden die gewend zijn in het NATO alfabet te spellen – dat
moest ik me nog even eigen maken: Alfa, Bravo Charlie tot en met Whisky,
X-ray, Yankee, Zulu uitgeprint op het stuur van de fiets plakken en na een
paar tochtjes zat het wel tussen de oren.
Het oerwoud aan rangen, standen, onderscheidingstekens enz.: dat vind ik
nu nog een hele uitdaging. Misschien is er wel een NTI cursus die hier enig
licht in de duisternis kan brengen?
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Het is mogelijk een beetje overdreven om dit allemaal te willen weten, maar
een mens wil toch geen flater slaan!
Na een half jaar secretariaatswerk kom ik tot de conclusie dat ik het gewoon
erg leuk vind, dat ik mij thuis voel in dit bijzondere clubje. Wat mij opvalt is
dat de taken binnen het bestuur goed verdeeld zijn: iedereen draagt z’n
steentje bij op een specifiek gebied.
De mensen om heen voelen aan als een warme deken (op het moment dat
ik dit schrijf realiseer ik mij dat dit gezien de zomerse omstandigheden
beter een cool pack zou moeten wezen).
Voor de komende maanden staan er weer verschillende activiteiten op het
programma waar we samen weer iets moois van maken.
Ik wens iedereen nog een fijne zomer en tot ziens bij een volgende activiteit.
Lia Schroeders
secretaris

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

CONTRIBUTIE:
Bijdrage secundaire leden. In verband met de verhoogde afdracht m.i.v.
01-01-2016 gaat de contributie van secundaire leden omhoog van € 9,00
naar € 9,50. Ik verzoek die leden die hun contributie nog niet voldaan
hebben nu toch dringend om hun bijdrage voor 2016 z.s.m. per bank op
NL08 RABO 0174 1248 05 te voldoen. Steun uw penningmeester, en
voorkom dat we aanmaningen moeten gaan versturen.
Bijdrage donateur / leden. Ook voor de donateur-leden geldt dat
diegenen die hun donaties nog niet voldaan hebben, dit nu zo spoedig
mogelijk moeten regelen. Weet u niet precies hoeveel uw jaarlijkse
bijdrager is? Mail uw penningmeester op: thei.willen@gmail.com
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE:
De Rabobank Roermond / Echt verandert met ingang van 2016 de wijze van
subsidieverstrekking aan Clubs en Stichtingen. De basisgedachte is dat de
leden van de Rabobank d.m.v. een stemprocedure inspraak hebben in de
verdeling van het sponsorbedrag van € 125.000,-- dat de Rabobank
Roermond / Echt dit jaar ter beschikking stelt.
Wat ik nu vraag van onze leden die bankieren bij de Rabobank, is om lid te
worden van de Rabobank Clubkascampagne, zodat ze hun stem kunnen
uitbrengen op de Wapenbroeders Afdeling Roermond. Dit kost niets. Het
enige dat men moet doen is de Rabobank vragen om lid te worden.
(Echt)paren met een en/of rekening kunnen allebei lid worden. U kunt zich
tot 1 september aanmelden als lid van de Rabobank. Leden krijgen hun
stembiljetten automatisch thuis gestuurd.
3.
Wij als bestuur van de Bond van Wapenbroeders Afdeling
Roermond en Venlo willen u vriendelijk vragen uw stemmen niet verloren te
laten gaan, en ons te steunen. Wordt vervolgd…
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SCHIETEN:
Op 8 augustus is de zomervakantie v.w.b. het schieten weer voorbij.
Na de vakantieperiode schieten we weer op de volgende data:
8 augustus – 12 september – 10 oktober – 14 november.
U kunt uw bijdrage voor het schieten bij voorkeur per bank overmaken op
de bankrekening van de Afd. Roermond: NL08 RABO 0174 1248 05. De
bijdrage is € 3,50 per schietavond. Voor de meeste schutters: per 4
maanden € 14,00.
OPROEP: Om de continuïteit van het schieten te waarborgen hebben we
nog schutters nodig die op regelmatige basis willen komen schieten. Dus als
u interesse hebt in de schietsport, kom dan op een van de genoemde data
naar Schietvereniging de Leuker te Swalmen. Het adres is: Schietvereniging
De
Leuker,
Sportparklaan
2
te
Swalmen.
Voor inlichtingen: thei.willen@gmail.com of telefonisch: 0049 2436 2327
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

Jaarprogramma 2016

Augustus
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
20 : 17.00 Jaarlijkse BBQ in de Blokhut van Jong Nederland, adres, de Klein Hei 2, 6071 CM
Swalmen. Met (live) muziek en kampvuur. Ontvangst vanaf 17.00 uur. Aanmelding voor 12 aug
door overmaking van Euro 12,50 op rekening nr: 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…..
21 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan 71.
25 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten Euro 5,- ter plaatse
te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 06 – 11120170.
26 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob. 06-36275960.

September
03 : 14.00 Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond.
Tenue: Verenigingstenue met grootmodel decoraties. Opgave voor 12 aug via ons secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06 37194396 i.v.m. aanvraag zitplaats kaarten.
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Vervolg september
04 : 10.30 Herdenking bij de kapel van de Weerstand te Dilsen-Stokkem (B). Helaas hebben we
niet meer informatie beschikbaar op dit moment. Neem even contact op met een van de
bestuursleden voor details.
08 : 09.00 Jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Thorn door de Belgische Brigade Piron.
Op donderdag 8 september 2016 staat het witte stadje Thorn stil bij het feit dat het 72 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 voor 15 aug), een herdenking aan de Beekstraat, een herdenking aan de Kerkberg en een
herdenking bij het Monument voor de gevallen burgerslachtoffers op de Wijngaard.
Programma
09.00 uur : Kleine tentoonstelling met het thema “Brigade Piron en het huidige Me-diaal Bataljon
Bevrijding – 5 Linie” in het Cultuurhuis (*) aan de Wijngaard. Eindigt om 21.00 uur. Toegankelijk
voor iedereen;
11.00 uur : Ontvangst genodigden voor de aangeklede warme lunch in Restaurant Aod Thoear,
Steegputstraat 4 in Thorn. Tegen betaling.
11.30 uur : Mogelijkheid tot deelname aan de historische wandeltocht voor de niet-deelnemers aan
de lunch. Belangstellenden dienen zich hiervoor aan te melden voor 15 aug via ons secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com of 06-37194396;
12.00 uur : Aanvang lunch inclusief 2 glazen wijn. Indien u wilt deelnemen aan de lunch, dient u zich
op te geven bij ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of tel 06 37194396 onder
gelijktijdige overmaking van € 27,00 per persoon naar IBAN BE43 9730 8572 5301/ BIC: ARSPBE22
t.n.v. KBD Md Bn Bvr-5Li onder vermelding van “Naam + deelname herdenking Thorn 08 sep
2016”. Opgave en betaling voor 15 aug. Tijdens deze lunch worden eventuele nieuwe
erekorporaals aangesteld.
14.00 uur : Aantreden op de Wijngaard voor het Cultuurhuis (*) voor deelnemers aan de
herdenking in Bondstenue of tenue van een andere vereniging 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;
16.00 uur : Einde herdenking. Mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling.
Tenue: Deelname aan de herdenkingen geschiedt in verenigingstenue/DT of burger met model
opgemaakte onderscheidingen. Banierdrager met witte handschoenen.
Detachementscommandant: Onze Afdeling stelt de detachementscommandant ter beschikking. Er
wordt door ons een bloemstuk gelegd op de Kerkberg.
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Afhankelijk van de aanmeldingen wordt vertrokken vanaf Hockeyveld Concordia. Deelnemers
worden hierover geïnformeerd.

Vervolg september
12 : 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 : 13.00 Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg 35, 3620
Lanaken (B). Helaas hebben we niet meer informatie beschikbaar op dit moment.
18: 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 met groot model decoraties. Banier mee. Opgave via secretariaat
bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06-37194396 voor 10 sept. Vertrek in principe vanaf
Hockeyveld Concordia te Roermond om 09.30 uur. Vervoer wordt gecoördineerd.
18 : 15.00 Een muzikale stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging Kapellerlaan 71,
Roermond.
22 : 10.00 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).
25 : 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 vlaghijsers (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 voor 18 sept via ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of tel 06 –
52062326. Helaas hebben we niet meer informatie beschikbaar op dit moment.
26: 09.00 Excursie Legerplaats Oirschot georganiseerd door het dagelijks bestuur van RCT
WZ/NL. Vervoer per bus vanaf Hockeyveld Concordia.
Programma
ca. 10.15 uur Aankomst (per bus en auto’s) bij de toegangspoort van de Legerplaats Oirschot.
10.30 – 11.00 uur Ontvangst in Kantine/Restaurant “De Strijp”.
11.00 – 12.00 uur Welkomstwoord door de Plaatsvervangend Commandant 13e Lichte Brigade tevens
Commandant Regionaal Militair Commando Zuid, Kolonel J. Doense, gevolgd door presentatie over 13e
Lichte Brigade.
12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke eenvoudige broodjeslunch.
13.00 – 16.00 uur Programma door Commandant 42 Brigade Verkenningseskadron.
16.15 – 17.30 uur Gezellig samenzijn
17.30 – 18.30 uur Veteranenmenu in buffetvorm.
18.45 uur Vertrek huiswaarts.
Ochtendprogramma. Gelet op de grootte van de groep vindt het ochtenddeel van de excursie plaats in
Kantine/Restaurant “De Strijp”, gebouw 540. Na aankomst worden wij ontvangen met een kop koffie/
thee en een plak cake. In deze locatie vindt, na het welkomstwoord en de presentatie over 13e Lichte
Brigade, de broodjeslunch plaats. Het middagprogramma begint met een korte inleiding door de
Commandant 42 Brigade Verkenningseskadron (Majoor Stef Laarman) over de organisatie, taken en
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capaciteiten van 42 Brigade Verkenningseskadron. Hierna verplaatsen wij naar de “static show” door de
zorg van het 3e peloton. Deze static show vindt plaats op de parkeerplaats tegenover het KEK-gebouw.
Gedemonstreerd worden onder meer het Fenneks verkenningsvoertuig, C&V M113, Bushmaster, Boxer,
CDI en nog meer materiaal dat momenteel wordt gebruikt bij het uitvoeren van de taken. Hiermee
wordt inzicht gegeven in het optreden van het Brigade Verkenningseskadron Huzaren van Boreel. Diner.
Vervolgens is het tijd voor het gezellig samenzijn met aansluitend de warme maaltijd (rijst/ bami). Deze
activiteiten vinden plaats in het KEK-gebouw, geb. 150.
Tenue: Verenigingstenue.
Voor onze Afdeling hebben we 27 zitplaatsen in de bus. Kosten 19 Euro pp (busreis, lunch, diner en
twee consumpties). Opgave voor 15 sept door overmaking van dit bedrag naar onze penningmeester
op rekening nr:
NL 08 RABO 0174124805 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afdeling
Roermond ovv deelname Excursie Oirschot alsmede nummer ID kaart. Indien men besluit om met eigen
vervoer te gaan bedraagt de bijdrage 10 euro. Geef u tijdig op want vol is vol en de laatsten zullen niet
de eersten zijn….

29 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten Euro 5,- ter plaatse
te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 06 - 11120170;
30 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob. 06-36275960.

Oktober
08: Regionale schietdag bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen Sportparklaan 2 te Swalmen
voor alle Afdelingen van RCT ZW-NL.
Programma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie en cake in de kantine van de Schietvereniging.
10.30 uur : Welkomstwoord en nadere informatie.
11.00 uur : Aanvang schieten.
Ca. 16.00 uur : Einde schietdag met prijsuitreiking.
In de kantine van SV De Leuker zijn drankjes, koffie/ thee, soep, belegde broodjes en warme snacks
verkrijgbaar.
Tijdens de pauze wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het
“Geluksschieten” met opgelegd luchtdrukpistool. Regels: 3 schoten per kaart à €.1,00.
Prijzen: 1e prijs: €.10,00; 2e prijs: €.7,00; 3e prijs: €.5,00.
Regels voor deelname: Er wordt deelgenomen op individuele basis zonder onderscheid tussen
dames en heren voor de 1e t/m 5e plaats schieten. Er kunnen max 40 personen meedoen deze dag
i.v.m. de beperkte ruimte.
Tenue : Indien u over een verenigings/bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit tenue met
batons aan de schietdag deel te nemen.
Kosten: De bijdrage voor deelname aan de schietdag bedraagt € 7,50 per schutter.
Aanmelding en nadere informatie
Deelnemers worden verzocht zich, bij voorkeur per e-mail, vóór 20 september 2016 op te geven via onze
penningmeester Thei Willen die tevens organisator van deze schietdag is via e-mail: thei.willen@gmail.com
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of per tel 0049 2436 2327. De bijdrage van Euro 7,50 dient voor 20 september 2016 te worden
overgemaakt naar bankrekening

NL08 RABO 0174 1248 05 t.g.v. Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond onder vermelding
van deelnemer Regionale Schietdag 2016. Houdt u er rekening mee dat er max 40 personen
kunnen deelnemen. Deelname in volgorde van aanmelding, dus geeft u tijdig op want vol is vol.
Vervolg oktober
08: Herdenking monument bij ’t Spik in Assenray. Details volgen. Helaas hebben we niet meer
informatie beschikbaar op dit moment.
09 : 10.30 Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te Linnich. Details
volgen. Helaas hebben we niet meer informatie beschikbaar op dit moment.
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
21 : 19.00 Herdenking Kapel in ’t Zand. Fakkeloptocht naar Monument voor Vredesoperaties.
27 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten Euro 5,- ter plaatse
te voldoen. Opgave bij Hub Aendekerk de maandag voorafgaande. Tel: 0475 - 337830 of mob 0636275960;
28 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel 0475 - 337830 of mob 06-36275960.

November
11: 14.00 Dodenherdenking Britse begraafplaats te Swartbroek, Ittervoorterweg 68 Swartbroek.
(organisator Afd. Weert). Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia 13.00 uur. Tenue: Verenigingstenue
met groot model decoraties.
11: 15.00 Dodenherdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (organisator Afd. Ospel).
Vertrek vanaf Hockeyveld Concordia 14.00 uur. Tenue: Verenigingstenue met groot model
decoraties.
14 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij Thei
Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com
17: 14.00 Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen. Vertrek
vanaf Hockeyveld Concordia 13.00 uur. Tenue: Verenigingstenue met groot model decoraties.
20 : 12.00 Volkstrauertag IJsselsteijn. Details volgen
24 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler. Kosten Euro 5,-Ter plaatse
te voldoen. Opgave bij Rob Cillekens de maandag voorafgaande. Tel: 06 - 11120170;

13

Nieuwsbulletin nr. 3

aug 2016

Vervolg november
25: 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal
Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via Hub Aendekerk, e-mail:
veteranentreffen1roermond@gmail.comof tel. 0475 - 337830 of mob. 06-36275960.

December
18 : 14.00 Kerst-in met loterij in het Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35 te Roermond (Maasniel).
Eigen bijdrage diner/buffet Euro 12,50. Tenue: burger. Opgave d.m.v. overmaking bijdrage pp Euro
12,50 op rekeningnummer: NL08 RABO 0174 1248 05 o.v.v. Deelname Kerst- in voor 10
december. Introducees toegestaan.
Vervolg december
30 : 11.00 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.

Januari 2017
8 : 14.00 Nieuwjaarsreceptie in Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35 te Roermond (Maasniel).
Tenue: Verenigings tenue/DT/ met batons of burger tenue. (TBC)

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

Moge de nazomer ons nog veel goede dagen brengen.
Dat het licht en de warmte ons positief mogen beïnvloeden.
De komende tijd zal ik nog enkele zieken bezoeken namens het bestuur en
de leden van de Afdeling Roermond en Venlo, 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 veel gezellige
dagen in de (na) zomer.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden
contact op met uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
Op uitzending
Ons lid Majoor Eric Jacobsz is op 23 mei a.s. naar Mali vertrokken om daar
werkzaam te zijn op het VN Hoofdkwartier MINISMA. Bijgaand zijn eerste
impressies vanuit het uitzendgebied wat Eric via mail naar ons gestuurd
heeft.
“Beste Wapenbroeders,
Hierbij een bericht uit Mali.
De eerste weken zitten er op. De reis naar Mali is goed verlopen.
Nadat we met het gezin thuis afscheid hadden genomen hebben collega's
vanuit de KMS in Ermelo mij opgehaald en naar Schiphol gebracht. Daar
aangekomen werden wij, we vlogen met twee personen die dag,
opgevangen door personeel van Bureau individuele uitzendingen
uitgezwaaid. De vlucht met Airmaroc had wat vertraging maar na een tijdje
konden we inchecken en boarden. De vlucht ging eerst naar Casablanca en
vervolgens met een overstaptijd van 2 uur door naar de hoofdstad van Mali,
Bamako.
Op de luchthaven aldaar kregen we een VIP behandeling en de jongens van
MOVECON vingen ons op. De ene collega ging naar het transitkamp om de
volgende dag door te vliegen naar Gao en ik werd door de collega's
opgehaald en wij gingen direct naar het MSO (Militairy Staff Officer) huis.
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Het MSO huis is een door de ambassade gehuurd woonhuis wat met extra
maatregelen beveiligd is. Iedereen heeft hier een eigen slaapkamer waarbij
de keuken en woonkamer worden gedeeld. Behoorlijke luxe. Wij wonen hier
in totaal met acht personen die allemaal werken op het VN hoofdkwartier in
de stad. De wijk waar ons huis ligt is de meest luxueuze wijk en daarmee
ook de meest ''veilige''. Elke ochtend worden wij door chauffeurs naar het
HQ gebracht waar de werkzaamheden in “VN tempo” worden uitgevoerd.
Dit is echt wel even wennen want de bureaucratie vier hoogtij. Heel veel
burgers en een kleine militaire component. Het is natuurlijk ook niet alleen
een militaire missie maar voornamelijk een civiele. Het werk is heel divers
en de 44 deelnemende landen maken het in ieder geval erg leuk, niet altijd
makkelijk. In mijn sectie werken een Zweedse majoor, een majoor uit
Bangladesh, ikzelf en een Nigeriaanse overste die het sectiehoofd is.
De temperatuur hier is gemiddeld 35- 40 graden en de luchtvochtigheid is
om en nabij 45%, best warm dus. Ik heb het erg naar mijn zin en leer
mijn werkzaamheden steeds beter kennen, dit kost normaal meestal toch
wel en maand. Het hele administratieve in-proces traject duurt ook
behoorlijk lang en als ik volgende week 15 16 en 17 de laatste
veiligheidstrainingen gehad heb dan mag ik ook reizen buiten Bamako.
Dan kan ik de verbindingsdetachementen in Timboektoe, Kidal en Gao
bezoeken. Voorlopig is er nog genoeg te doen in Bamako en als het niet
noodzakelijk is moeten reizen tot een minimum worden beperkt. Dit i.v.m.
de kosten voor de VN en natuurlijk ook de veiligheid. Voorlopig is het hier
goed vol te houden. De groeten aan alle Wapenbroeders en veel succes de
komende periode met de diverse activiteiten.
Geniet van een, hopelijk voor jullie lekkere, zomer en tot horens,
Groeten uit Mali,
Eric Jacobsz”
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Eric, dank voor je verslag. We wensen jou een succesvolle uitzending en een
behouden thuiskomst en sterkte voor het thuisfront.
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Een veteraan vertelt in Generaal Spoorpaviljoen te Roermond.
Veteranen, Wapenbroeders en belangstellenden kunnen op 26 augustus a.s.
om 19.00u gaan luisteren naar ons lid, Jos, die zal spreken over zijn
uitzending: UNMEE (United Nations Mission Eritrea – Ethiopia & Djibouti in
de Hoorn van Afrika van november 2000 tot augustus 2001. Het belooft
weer een enerverende avond te worden. Veteraan Jos vertelt een
controversieel verhaal over vluchtelingen met als titel:
Watoto wa Mama Africa (De kinderen van Moeder Afrika).
Werktitel: Merkel mama nani aliyewapa wote waalikwa?
Wie heeft u allemaal uitgenodigd? )

(Moeder Merkel:

We gaan weer luisteren naar een gelouterde veteraan in het Nationaal
Herdenkingspark aan de Maastrichterweg 19 in Roermond waarbij we een
inkijk mogen nemen in zijn beleving en onuitwisbare indrukken.
In beeld en verhaal zullen we getuigen zijn van zijn ervaringen. “Er kunnen
géén vragen gesteld worden want er zijn geen antwoorden”…….
Limburgse veteranen, Wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met
hun eventuele partners van harte welkom in het Generaal Spoorpaviljoen in
het Nationaal Herdenkingspark Roermond aan de Maastrichterweg 19 in
Roermond op vrijdag 26 augustus om 19.00 uur.
Aanmelden is gewenst via veteranentreffen1roermond@gmail.com
of tel. 0475-337830/06-36275960. Daarbij aangeven met hoeveel personen
u komt.
Graag willen we u voor meer informatie verwijzen naar onze website:
www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo
De reeks van “Een veteraan vertelt” zal 30 september in het Generaal
Spoorpaviljoen om 19.00 uur worden voortgezet door Peter Houdijk over
zijn ervaringen in het voormalige Joegoslavië en Afghanistan.
Jan Vossen zal ons op 28 oktober over Nieuw Guinea vertellen en tenslotte
is 25 november gereserveerd voor Kapitein Jan Billekens om te verhalen
over zijn ervaringen in Oeganda . Daarmee is de kring wat betreft “Een
veteraan vertelt” voor 2016 rond. Ben je wel eens komen luisteren naar een
live verhaal? Dat mag je toch niet missen. Hoop jullie in grote getalen te
mogen verwelkomen op die data.
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Felicitaties voor jarigen die de leeftijd van 70 jaar of ouder behaald
hebben.
Namens het bestuur feliciteren wij de volgende leden die in de afgelopen
periode 70 jaar of ouder zijn geworden:
Dhr. Edwin Jacobsz (1936)
Dhr. Martien Bellemakers (1926)
Dhr. V. Brouns ((1926)
Dhr. Hub Aendekerk (1939)
Dhr. R. Vallen (1928)
Dhr. Ad Tromp (1925)
Dhr. Jac Housmans (1944)
Dhr. Nico Engels (1928)
Dhr. Henk Sprenger (1938)
Dhr. Sjef Quadvlieg (1931)
Dhr. J. Dekker (1926)
Dhr. Jan Oosterbaan (1939)
Dhr. Jos Wolters (1941)
Dhr. Jan Geraedts (1939)

Nogmaals van harte, en hopelijk nog vele jaren erbij!!!
Indien u ziet dat u er zelf niet bijstaat en toch jarig geweest bent in mei, juni,
juli of begin augustus (en in de leeftijd van 70 of ouder bent), dan komt dat
omdat we geen gegevens van u hebben m.b.t. geboortedag. Meldt dat even
aan onze secretaris of een ander bestuurslid.

**********************
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MEDEDELINGEN COMMISSARIS ALGEMEEN
Tevens Coördinator Beugelen
Rob Cillekens
Tel: mobiel: 06 - 1112 0170
Contactmiddag met Beugelen.
Locatie: Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler.
Data: 25 augustus, 29 september, 27 oktober en 24 november.
Tijdstip: 14.00-17.00 uur.
Kosten: De kosten bedragen € 5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aan en afmelden: de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Rob
Cillekens.
Als u niet tot de vaste groep van beugelaars behoort maar wel graag hieraan
wilt deelnemen, geeft u zich dan op bij Rob Cillekens. Tel: 06 – 11120170.
Om de continuïteit te waarborgen hebben wij nog beugelaars nodig. Ook als u
nooit eerder gebeugeld heeft, kunt u zich aanmelden. U kunt het beugelen dan
op de baan leren. In verband met de te maken kosten voor het gebruik van de
beugelbaan is een deelname van minimaal 8 personen nodig. Als er minder
dan 8 personen zich voor de betreffende beugelmiddag hebben aangemeld, zal
deze beugelmiddag in principe helaas moeten worden afgelast. Degenen die
zich hebben aangemeld zullen dan hiervan op de hoogte worden gebracht. We
starten natuurlijk ook weer een interne competitie. Hiervoor zullen de beste
resultaten van 4 beugelmiddagen meegeteld worden.

Club van 30
In het kader van het 30 jarig bestaan van de Afdeling is een paar jaar geleden
de “Club van 30” opgericht met doel het genereren van gelden ter
ondersteuning van diverse activiteiten van de Afdeling.
Wie kan er toetreden: In principe iedereen die ouder is dan 30, maar
uitzonderingen worden gemaakt (vanwege de doelstelling) dus de leeftijd is
een beetje flexibel.
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Wat kost het toetreden? 30 euro per jaar.
Wat krijgt u hiervoor: Elk jaar een fles Schrőbbeler die tijdens de Algemene
ledenvergadering of tijdens de Kerstbijeenkomst wordt uitgereikt. Tevens
vermelden we uw naam in ons infobulletin.
Aanmelding bij mij en via overmaking van 30 Euro per jaar op rekening
nummer:
NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders
o.v.v. “Club van 30 voor het jaar 2016”.
Exercitieteam BvW
Gezocht: Vrijwilligers voor opleiding en ondersteuning van het exercitieteam.
Als Wapenbroeders nemen we regelmatig deel aan evenementen waarbij met
onze banier opgetreden wordt. Hierbij valt te denken aan het defilé in
Wageningen, Amstelveen, de Limburgse Veteranendag, de Nederlandse
Veteranendag, alsmede andere herdenkingen. Ook tijdens afscheidsdiensten
waarbij Wapenbroeders te kennen hebben aangegeven met Bondseer (beperkt
militaire eer) te worden begraven of gecremeerd, wordt met een team van
Wapenbroeders ceremonieel opgetreden. Om hiervoor voldoende getraind te
zijn, wordt er maandelijks geoefend in Nederweert. De data voor de rest van
dit jaar zijn: 29 aug, 3 okt en 7 nov. Hebt u belangstelling om mee te doen en
wilt u zo een bijdrage leveren aan het ceremoniële karakter geeft u zich dan op
bij Rob Cillekens (06-11120170) of Math Weijers, tel 06-37194396.

Gastheer/vrouw/vrijwilliger Indië Monument
Gezocht: Wie wil één keer per maand van 10 -16 uur als vrijwillig gastheer of
gastvrouw optreden bij het Nationaal Indië Monument. Er zijn reeds
verscheidene leden die dit vrijwilligers werk doen. Opgave en inlichtingen via
Rob Cillekens (06-11120170).
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